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المقدمة
    إن النطــق الســامي حلــرة صاحــب الســمو أمــري البــاد الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح 

حفظــه اهلل ورعــاة حــول تطويــر التعليــم:
ــة يف أبنائهــا، وهــي ثــروة ال تعادهلــا أي ثــروة، فهــم عــامد املســتقبل      إن ثــروة الكويــت احلقيقي
وأمــل الوطــن، وعــى ســواعدهم تبنــى اإلنجــازات وحتقــق الطموحــات، وعليهــم أن يتســلحوا 
بســاح العلــم احلديــث يف عــر الثــورة املعلوماتيــة، الــذي تتســابق فيــه األمــم لتأخــذ هلــا مكانــًا 
ــة  ــال نقل ــن خ ــور م ــذا التط ــن ه ــًا م ــا نصيب ــون لن ــد أن يك ــا ب ــك ف ــدم. ولذل ــرية التق يف مس
نوعيــة يف نظامنــا التعليمــي. وقــد آن األوان  لوضــع األســس العلميــة املناســبة لتطويــر التعليــم، 
واالســتفادة مــن جتــارب العــامل املتقــدم، وخرباتــه بــام يتوافــق مــع احتياجاتنــا الوطنيــة لبنــاء جيــل 
ــه،  ــاء مســتقبله، مؤمــن بعمل ــى بن ــادر ع ــه، ق ــدع يف عمل ــت حمــب للوطــن، مب ــاء الكوي مــن أبن

متمســك بثوابــت أمتــه.
    األمــر الــذي تطلــب معــه اجيــاد نظــام تعليمــي يســاهم يف التقــدم واالزدهــار االجتامعــي 
واالقتصــادي يف ضــوء حاجــات ومتطلبــات املتعلمــن وســوق العمــل واملســتجدات التــي 
طــرأت يف املعــارف واملهــارات واالجتاهــات وتعزيــز القيــم اإلجيابيــة واملعتقــدات املســتمدة مــن 

رشيعتنــا اإلســامية.
    ومــن هنــا فقــد جــاءت رســالة وزارة الرتبيــة لتحقــق مــا تصبــو إليــه طموحــات هــذا الوطــن من 
صناعــة جيــل مــن الشــباب يواكــب تطــورات القــرن الواحــد والعرشيــن مــن خــال بنــاء وتطبيق 
املنهــج الوطنــي الكويتــي احلديــث املعتمــد عــى نظــام الكفايــات ومعايــري األداء واســرتاتيجيات 
التدريــس والتقويــم احلديثــة املتمركــزة عــى املتعلــم كمحــور أســايس للعمليــة التعليميــة، واملعلم 

كعنــر أســايس لنجاحهــا متمســكًا بالقيــم االســامية والعــادات العربيــة األصيلة.
وقــد تضمــن هــذا الدليــل جانبــاً تربويــاً صيــغ حمتــواه مــن وثيقــة املنهــج الوطنــي لكويتــي ملــادة  
احلاســوب فيــام خيــص تعريــف الكفايــات وأنواعهــا ومعايــري االداء واملنهــج باإلضافــة ملحتــوى 

التعلــم للصــف الرابــع للمرحلــة االبتدائيــة.
أمــا اجلانــب الفنــي فقــد تضمــن كيفيــة التخطيــط والتصميــم واإلعــداد والتطويــر والتنفيــذ 

لوحــدة التعلــم والتحضــري بــام يوافــق الكفايــات لتتناســب مــع املنهــج الكويتــي احلديــث
املصدر : موقع الديوان األمريي

http://www.da.gov.kw/ara/historiccenter/historic-doc-center.php
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رؤية الوزارة

اسرتاتيجيات التعلم النشط

املنهج الوطني الكويتي اجلديد

الكفايات

معايري األداء ومعايري املنهج

وحدة التعلم

التعلم املتاميز

 : الجانب التربوي
ً
أوال

التقويـم
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رؤية وزارة التربية 
    مل تتوقــف الرتبيــة عــى مــدى رحلتهــا يف نــرش التعليــم بالكويــت عــن الســعي الــدؤوب لتجويــد نوعيتــه 
وإحــكام الصلــة بــن حمتــواه واجتاهــه وبــن متطلبــات التنميــة ليخــدم جمتمعــه وحركــة العــامل مــن حولــه .

    ونــداء اليــوم يف الرتبيــة هــو إقامــة املجتمــع الدائــم املتعلــم الــذي تصبــح املدرســة فيــه إحــدى مؤسســات  
الرتبيــة املســتمرة، تؤازرهــا وتكمــل جهودهــا ســائر املؤسســات االجتامعيــة والثقافيــة واإلعاميــة 
واالقتصاديــة مــن خــال برامــج التعليــم املســتمر وفرصــة واســتثامر كل إمكانــات البيئــة يف هــذا املجــال 
لتتــاح لــكل فــرد عــى مــدى رحلــة حياتــه فــرص تعليميــة وتدريبيــة متكنــه مــن تنميــة قدراتــه ومهاراتــه 

ليواكــب ويلبــي احلاجــات املتجــددة التــي يفرضهــا تطــور جمتمعــه ومطالــب تنميتــه..

رؤية صـاحــب الســمـــو الشــيخ صـــباح األحمد الصـــباح 
حفظه اهلل ورعاه 

بأن تكون الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا إقليميًا وعالميًا 

رسالة وزارة التربية
 

ويف إطار املنهج الوطني الكويتي فتمثل رسالة لوزارة الرتبية : 
جتهيز الشباب جتهيزا كاما بالقيم اإلسامية ومتطلبات القرن الواحد والعرشين.
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فلسفة وزارة التربية 
    تســتقي فلســفة الرتبيــة يف كل جمتمــع مــن جمموعــة القيــم واألهــداف واالجتاهات األساســية التــي يتبناها 
ــيايس  ــي والس ــه االجتامع ــا لنظام ــي ارتضاه ــة الت ــه والصيغ ــه وتراث ــن عقيدت ــة م ــع والنابع ــك املجتم ذل
والتــي عــربت عنهــا مواثيقــه األساســية ... ويف مقدمتهــا الدســتور واالجتاهــات التــي اختارهــا لتحقيــق 
أهدافــه مــن خــال إدراكــه لواقعــه وحاجاتــه ومتطلبــات التنميــة فيــه وتفاعلــه وارتباطــه بالعــامل املحيــط 

بــه، ولعــل مــن املفيــد هنــا أن نــورد مــا يتعلــق بالتعليــم يف دســتور دولــة الكويــت:
 ما يتعلق بالتعليم يف دستور دولة الكويت:

رعاية النشء مسؤولية الدولة. ◄
التعليم ركن اسايس لتقدم املجتمع تكفله الدولة وترعاه. ◄
التعليم حق للكويتين وواجب عليهم يف مراحله األوىل.  ◄

ويف إطار املنهج الوطني الكويتي فتمثل الفلسفة لوزارة الرتبية:
التعليم اجليد للجميع. ◄
التعلم مدى احلياة. ◄
منهج قائم عى الكفايات الشمولية. ◄
دمج املعرفة. ◄
العوملة. ◄
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االطار الفلسفي للمجتمع 
    بــام أن اإلطــار الفلســفي للمجتمــع ال خيــرج عنــه اإلطــار الفلســفي للرتبيــة، ففلســفة الرتبيــة يف الكويــت 
وفقــًا هلــذا املفهــوم تســتند إىل جمموعــة مــن الثوابــت الثقافيــة واالجتامعيــة والدســتورية جيــب أن يلتقــي 

حوهلــا اجلميــع وهــي:
ــه وتعاليمــه وتاريــخ األمــة  ــه مــن اإلســام احلنيــف وهدي الكويــت جمتمــع عــريب إســامي يســتمد ذاتيت
ــن  ــهمت م ــا وأس ــه الدني ــعدت ب ــاة س ــج حي ــن إىل هن ــذا الدي ــة ه ــا لرتمج ــا وجهوده ــة وحضارهت العربي

ــا. ــديد وجهته ــانية وتس ــارة اإلنس ــراء احلض ــه يف إث خال
الكويــت جمتمــع األرسة الواحــدة ... عــاش أبنــاؤه وســط كل الظــروف القاســية عــى هــذه األرض 
بالتكافــل واملحبــة والشــورى ... يف الــراء والــراء ... وارتبطــوا بربــاط األخــوة مــع األرسة اخلليجيــة 

ــامً ... مــن خــال انتامئهــم العــريب اإلســامي. وحتركــوا دائ
ــع  ــار واق ــا يف اختي ــامل حوهل ــة الع ــع حرك ــل م ــاح والتفاع ــى االنفت ــا ع ــرب تارخيه ــت ع ــت حرص والكوي
ذكــي دون انبهــار أو تبعيــة أو مجــود وانغــاق ... فلــم ختــل نشــأة أبنائهــا يف قلــب الباديــة مــن أن يركبــوا 
ــن  ــا م ــات زاروه ــا يف جمتمع ــاة وبريقه ــر احلي ــتطع ي ــل ... ومل يس ــاة أفض ــبيل حلي ــن س ــاً ع ــر بحث البح
خــال رحاهتــم أن يذيبهــم فيهــا، فعــاد أبناؤهــا دائــامً إليهــا، يأخــذون املفيــد مــن التجربــة اإلنســانية دون 
أن يفقــدوا األصالــة واالنتــامء ... منطلقــن مــن قيمهــم األصيلــة التــي تؤكــد العلــم والعمــل بــه لســعادة 
اإلنســان وتقدمــه واإلرصار عــى عــامرة األرض بغــرس الفســيلة، وإن قامــت القيامــة ... والدعــوة يف كل 

ذلــك إىل األخــذ بــام هــو أيــر واالعتــدال والتوســط.

املصدر : موقع وزارة الرتبية دولة الكويت 
http://www.moe.edu.kw/about/Pages/philosophy.aspx
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المنهج الوطني الكويتي الجديد
 

املنهــج:  نظــام مــن اخلــربات والفــرص التعليميــة املصممــة واملنفــذة مــن أجــل تطــور املتعلمــن مــن خال 
تعليمهــم عنــد كل مناســبة للتعليم.

يمثــل املنهــج الوطنــي اجلديــد:  خمزونــًا بالــغ التنظيــم مــن املعــارف، واملهــارات، والقيــم أو االجتاهــات 
املقدمــة جلميــع املتعلمــن مــن خــال نظــام التعليــم الكويتــي، والتــي تســاعد يف حتقيــق وتنميــة الــذات، 

فضــاً عــن االندمــاج االجتامعــي املســتقبيل وفــرص العمــل.
حيــدد املنهــج الوطنــي الكويتــي:  مــا هــو متوقــع مــن املتعلمــن الكويتيــن مــن حيــث املعرفــة والقــدرة 

ــم املكتســبة نتيجــة لتعليمهــم. ــن بالقي ــه، وكيــف جيــب أن يترفــوا كمواطنــن مزودي ــام ب عــى القي
املنهج الوطني الكويتي اجلديد، منهج قائم عى الكفايات:

    يرتكــز املنهــج الوطنــي الكويتــي عــى الكفايــات املتوقــع اكتســاهبا مــن قبــل املتعلمــن، الذيــن تــرتاوح 
ــة يف املنهــج القائــم عــى  ــد االنتهــاء مــن برناجمهــم مــن األنشــطة التعليمي أعامرهــم بــن 4 و١8 ســنة عن
الكفايــات، يتــم حتقيــق أهــداف التعليــم عــن طريــق التطويــر التدرجيــي لنظــام متامســك مــن الكفايــات 
الرئيســية، العامــة، واخلاصــة. ويطلــق عــى املنهــج الــذي يــرشح وخيطــط عمليــة التعلــم مــن حيــث تطويــر 

كفايــات املتعلــم اســم )املنهــج القائــم عــى الكفايــات(.
يتبنى املنهج اجلديد الرؤية التالية:

ــن  ــي براه ــره ، ويبن ــة نظ ــن وجه ــري ع ــى التعب ــادرًا ع ــفًا، ق ــتقًا ومستكش ــرًا مس ــم مفك ــرب املتعل    يعت
ويطــرح أســئلة للفهــم، ويتبــادل األفــكار ويتعــاون مــع اآلخريــن حلــل املشــكات-بداًل مــن أن يكــون 

ــة. ــل يف عزل ــة ويعم ــروءة واملكتوب ــكار املق ــاج األف ــادة إنت ــى إع ــل ع ــة يعم ــلبيًا للمعرف ــًا س متلقي
ــة يســاعد املتعلــم عــى الفهــم  ــة التعليمي ــكًا يف العملي ــًا ورشي ــم ومدرب ــدور امليــر للتعلي يقــوم املعلــم ب

ــة تعطــي املحــارضات وتفــرض وجهــات نظــر حمــددة. ــة للمعرف واإليضــاح ، وليــس كهيئ
يقــوم التعلــم الصفــي عــى التعــاون وهيــدف إىل تطويــر الكفايــات، بــداًل مــن أن يكــون قائــاًم عى املنافســة، 
وتصنيــف مســتوى املتعلمــن، وهيــدف عــى بنــاء املعــارف الواقعيــة التــي تركــز عــى االمثلــة القائمــة عــى 

الرباهن.



14

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

أهداف وزارة التربية
    تضفــي اســرتاتيجية الدولــة يف التنميــة أمهيــة كــربى عــى الــدور الذي تلعبــه املؤسســات الرتبويــة والتعليمية يف 
تكويــن وتنميــة املــوارد البرشيــة الوطنيــة، ليــس فقــط باعتبارهــا األداة احلقيقيــة للتنميــة وإنــام باعتبارهــا الغايــة 
التــي ينبغــي أن توجــه إليهــا كل اجلهــود التنمويــة ، وإدراكًا مــن وزارة الرتبيــة للمســؤولية امللقــاة عــى عاتقهــا 
ــا املعــارصة -والتــي تتنامــى برعــة  ــة والتكنولوجي يف التفاعــل مــع حتديــات املســتقبل ومتابعــة الثــورة العلمي
مذهلــة- فــإن عليهــا تطويــر فلســفة التعليــم ومضامينــه يف املرحلــة املقبلــة، حيــث ينبغــي أن توجــه إمكانــات 

الــوزارة ومواردهــا البرشيــة واملاديــة نحــو حتقيــق مخســة أهــداف أساســية هــي:
ــدرات  ــة ق ــري ، وتنمي ــي يف التفك ــج العلم ــق النه ــي وف ــان الكويت ــاء اإلنس ــات بن ــة لطموح ــة العملي     الرتمج
املتعلمــن يف خمتلــف املراحــل الدراســية الســتيعاب األســاليب العلميــة وتطبيقاهتــا العمليــة يف خمتلــف املجاالت 

التــي حيتــاج إليهــا املجتمــع.
    فتــح أبــواب الثقافــة العامليــة للمتعلــم الكويتــي يف إطــار الثــورة العلميــة والتقنيــة القائمــة يف خمتلــف املجاالت،     
واالهتــامم بالــرتاث العــريب واإلســامي وتوظيفــه يف خدمــة الســمو الروحــي وترســيخ القيــم األساســية واالنتامء 

للوطن.
ــب  ــام يواك ــددة ب ــتمرة ومتج ــورة مس ــار بص ــم الكب ــز تعلي ــة ومراك ــد الديني ــدارس واملعاه ــر امل ــم وتطوي     دع
التقــدم العلمــي والتقنــي، وتطويــر نظــم وسياســات التعامــل مــع العنــارص املتميــزة مــن املتعلمــن واملعلمــن 

ــة ــامء للمؤسســات الرتبوي ــة مشــاعر االنت ــي وتنمي ــر األداء املهن ــداع وتطوي ــع اإلب ــة دواف ــن لتنمي واإلداري
التوزيــع املتكافــئ للخدمــات واألنشــطة الرتبويــة والتعليميــة بــن خمتلــف مناطــق الدولــة والســعي الدائــم نحــو 

توصيــل العلــم واملعرفــة إىل حيــث يقيــم املواطــن الكويتــي.
    توجيــه املزيــد مــن االهتــامم نحــو إعــداد الكــوادر البرشيــة الوطنيــة العاملــة يف املجــاالت الرتبويــة والتعليميــة   
ورفــع كفائتهــا وتطويــر قراراهتــا مــع العمــل عــى تقليــص االعتــامد عــى العاملــة اخلارجيــة يف هــذه املجــاالت 

دون اإلخــال بكفــاءة العمليــة الرتبويــة. وعــى الــوزارة يف ســبيل حتقيــق هــذه األهــداف.
    وضــع اخلطــط والسياســات الرتبويــة والتعليميــة واملرشوعــات والربامــج الازمــة لتنفيــذ هذه اخلطــط وآليات   

متابعتهــا وذلــك يف نطــاق اســرتاتيجية التنميــة يف الدولــة ويف إطــار سياســاهتا العامة.
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ــم  ــة قدراهت ــن وتنمي ــخصية املتعلم ــل ش ــهم يف صق ــي تس ــائل الت ــات والوس ــب والتقني ــج والكت ــر املناه تقري
الفكريــة وتزويدهــم باملعــارف الروريــة، وحتديــد مســتويات ومواصفــات الكــوادر البرشيــة الازمــة وتأمينــه 

بالكــم والكيــف املناســبن ألداء رســالة الــوزارة.
توفــري اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة ووضــع السياســات الكفيلــة بجــذب العنــارص املؤهلــة مــن أعضــاء اهليئــة 
التدريســية والفنيــة واالهتــامم بطــرق تدريبهــم وتقييــم أدائهــم بــام يضمــن حســن اســتثامر وتوجيــه هــذه العنارص 

خلدمــة نظــام التعليــم ورســالته الســامية.
التنســيق بــن السياســات الرتبويــة والتعليميــة والسياســات التنمويــة للدولــة يف إطــار منظــور ختطيطــي شــامل، 
إضافــة إىل الربــط والتنســيق بــن التعليــم يف مراحلــه املختلفــة، ومناطقــه املوزعــة جغرافيــًا بــام يائــم احتياجــات 

الباد.
ــن خمتلــف أجهــزة  ــة ب ــق العاق ــة وتشــجيع البحــث العلمــي فيهــا والعمــل عــى توثي تنشــيط احلركــة الرتبوي
الــوزارة واملؤسســات العلميــة والرتبويــة املحليــة واخلارجيــة واالســتفادة مــن جتارهبــا يف تطويــر وتنميــة العمــل 

الرتبــوي. 

املصدر : موقع وزارة الرتبية دولة الكويت
http://www.moe.edu.kw/about/Pages/philosophy.aspx
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المنهج الوطني الكويتي الجديد

إن بناء املنهج الوطني الكويتي اجلديد يكمن يف إحداث حتوالت جوهرية يف 
النواحي التالية :

تدريــس  مــن  االنتقــال 
املــادة الدراســية كجزيرة 
منعزلــة إىل ربــط املــواد 
بســياقات  الدراســــــية 
متنوعــة مــن أجــل تعلــم 
أعمــق   وفهــم  أفضــل 

وراء  الرئيســية  الفكــرة 
الوظنــي  املنهــج  بنــاء 
حتقيــق  هــي  الكويتــي 
يف  جوهريــة  حتــوالت 

التاليــة النواحــي 

حتول التقييم من 
منظور ذايت  يعتمد عى 
الدرجات النهائية التي 

تركز عى أوجه القصور 
لدى املتعلم إىل اعتامد 
التقييم الذايت والتقويم 

املستمر

ــرد  ــن جمــ ــال مـــ االنتقـــ
ــة إىل  ــق األنظـمــ تطبيــــ
ــرتاتيجيات  استخدام اس

حــل املشــكات .

ــة التعلــم مــن  حتــول عملي
جمــرد التكــرار واحلفــظ إىل 
والبحــث  االستكشــاف 
اكتشــاف   ، حلــول  عــن 
ــدرة  ــجيع الق ــذات وتش ال

ــداع ــى اإلب ع

مــن  املعلــم  دور  حتــول 
ــات  ــن للمعلوم ــرد ملق جم
إىل منظــم ومنســق وميــر 
متنوعــة  تعلــم  ألنشــطة 
تتناســب مــع املســتويات 
 ، للمتعلمــن  الفرديــة 
ــم  ــول املتعل ــور ح وتتمح
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التعليم احلديث التعليم التقليدي

اسرتاتيجيات تتمحور حول  التعلم اسرتاتيجيات تتمحور حول التعليم املعايري
يعرب عن وجهات النظر الشخصية . يستمع للمحاضرات وتفسري املعلم .

املتعلم

يتبادل األفكار بني املعلم واملتعلمني . حياول تذّكر او إعادة صياغة األفكار املنقولة من املعلم .

يناقش ويتساءل للوصول إىل الفهم واحلصول على 
معاين األفكار املختلفة . يتقبل أفكار اآلخرين بطريقة سلبية 

يتعاون مع اآلخرين من أجل حل املشكالت وإجناز املهام 
املختلفة . يعمل منفرداً .

ييسر ويبسط التعلم . يعطى حماضرة ، يشرح .

يساعد املتعلمني على فهم وشرح وجهات نظرهم اخلاصةاملعلم يفرض وجهة نظره .

يشارك فـي عملية التعلم . يعترب نفسه مبقام األهل، ويتصرف وفقاً  لذلك .

يركز التعلم على تطوير كفايات املتعلمني . يعين حفظ وإعادة إنتاج املعرفة املقننة من خالل أمثلة 
كالسيكية مت التحقق من صحتها بطرق تقليدية.  التعلم

تعاوين فـي املقام األول. يؤدي إىل التنافس بني املتعلمني بغية احلصول على مراتب 
أعلى .

يهدف إىل قياس الكفايات ويركز على ما يستطيع 
املتعلمني أداءه بناًء على معارفهم املكتسبة.  

يهدف إىل قياس املعارف والتقييم ويركز على كمية املعرفة 
لدى املتعلمني. 

التقييم
يسلط الضوء على اجلوانب النوعية للمعرفة )اكتساب 

القيم واالجتاهات(.
يسلط الضوء على اجلوانب الكمية من املعرفة )مدى 

املعلومات املكتسبة من املتعلمني(.

ينظر إىل مستويات التقدم لكل متعلم فـي عملية التعلم. يهدف إىل ترتيب املتعلمني هبدف االختيار.

مقارنة بين المنهج التقليدي والمنهج الجديد
 

يبــن اجلــدول أدنــاه املقارنــة بــن التعليــم التقليــدي )املنهــج القديــم(، ومميــزات التعليــم الــذي يدعــو إليــه املنهج 
اجلديد:
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يمثــل إطــار منهــج الكويــت الوطنــي الوثيقــة األساســية التــي تحــدد 
المكونــات المشــتركة مــن حيــث : 

األسس املفاهيمية . ◄
الرؤية والرسالة واملبادئ األساسية وفلسفة املنهج اجلديد . ◄
تنظيم املنهج يف خطة تعليمية للمعارف التي يتضمنها .  ◄

األسس المفاهيمية :
بنــاء منظومــة الكفايــات املتناســقة لــدى املتعلمــن بشــكل تدرجيــي ومتسلســل ومرتابــط ويمكــن قياســها مــن 

خــال معايــري األداء للمنهــج.

ويشمل إطار المنهج الدراسي الوطني الكويتي: 
الكفايات األساسية والعامة واخلاصة .
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الكفايات
ــدات  ــم، واملعتق ــف، القي ــارات، واملواق ــارف، وامله ــن املع ــة م ــم متكامل ــا نظ ــى أهن ــات ع ــف الكفاي ــم تعري يت
ــراد أن يصبحــوا أشــخاصًا  ــم النظامــي وغــري النظامــي. إهنــا تتيــح لألف ــم تطويرهــا مــن خــال التعلي ــي يت الت
مســؤولن ومســتقلن، قادريــن عــى إجيــاد حلــول للعديــد مــن املشــكات املتنوعــة والعمــل بشــكل مقبــول يف 

ــة بحســب معايــري اجلــودة وفقــًا ملعايــري األداء. ــاة اليومي احلي
ويعــرف آخــرون الكفايــات عــيل أهنــا قــدرات مكتســبة تســمح بالســلوك و العمــل يف ســياق معــن و يتكــون 
حمتواهــا مــن معــارف و مهــارات و قــدرات و اجتاهــات مندجمــة  بشــكل مركــب،  كــام يقــوم الفرد الذى اكتســبها  

بآثارهــا و توظيفهــا بقصــد مواجهــة مشــكلة مــا وحلهــا يف حالــة معينــة .

مفهوم الكفاية : 
الكفاية  سلوك مركب تندمج فيه أنواع متنوعة من القدرات .  -
 الكفاية ذات بعد اجتامعي، أي أهنا تفيد املتعلم يف احلياة وتساعده يف الوقت نفسه عى التدرج  -

         العلمي .
متارس يف جمموعة من الوضعيات جتمعها خصائص مشرتكة مرتبطة مبارشة بواقع احلياة . -
اهنا قابلة للماحظة والقياس وبالتايل يمكن تقييمها . -
 تكسب املتعلم معارف إجرائية ورشطية إىل جانب املعارف اإلعانية مما يعزز استقاليته االجتامعية  -

        واألكاديمية .
 تربط عضوياً  بن طرائق التعلم واسرتاتيجيته وبن التقييم وتعطي ملنهجية التفكري وإجراءاته أمهية  -

         تضاهي نتيجة العمل . 
وقــد قســم الرتبويــون الكفايــات إىل كفايــات اجتامعيــة ترافــق املتعلــم خــال حياتــه املدرســية كالعمــل التعــاوين 
والتواصــل الشــفاف واحــرتام قيــم الديمقراطيــة وكفايــات ركنيــة أي كفايــات رضوريــة الكتســاب كفايــات 
ــات .  ــن االختصاص ــاص م ــارس يف كل اختص ــي مت ــواد الت ــة بامل ــات اخلاص ــة والكفاي ــواد التعليمي ــة بامل خاص

وهــذه الكفايــات تســاعد عــى ممارســة مهــامت حياتيــة متعــددة .
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أنواع الكفايات
فمن خال املنهج الوطني الكويتي، يستطيع الفرد أن يطور ثاثة أنواع من الكفايات:

الكفايات األساسية. ◄
الكفايات العامة  ◄
الكفايات اخلاصة. ◄

الكفايات الخاصة
 للامدة الدراسية وفقا للصفوف التعليمية لكل  ◄

        مرحلة .

الكفايات العامة
للامدة الدراسية خال فرتة التعليم املدريس. ◄

الكفايات األساسية
جلميع املواد الدراسية خال فرتة التعليم املدريس. ◄
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أنواع الكفايات

الكفايات 
الرئيسية
)األساسية(

الكفايات 

العامة

الكفايات 

الخاصة

املعــارف واملهــارات والقيــم واالجتاهــات واملعتقــدات  متثــل جمموعــة مــن 
والســامت الشــخصية واالجتامعيــة التــي جيــب عــى اجلميــع اكتســاهبا عنــد هنايــة 

ــرش. ــاين ع ــف الث ــة الص ــوي : هناي ــم الثان التعلي
يتــم حتقيــق هــذه الكفايــات عــن طريــق املســامهة املشــرتكة واملتزامنــة بــن مجيــع 

املــواد الدراســية التــي يتعلمهــا املتعلمــن خــال دراســتهم.

وهــي ترتبــط بــامدة دراســية حمــددة، حيــث حتــدد املعــارف العامــة املتعلقــة باملــادة 
واملهــارات واالجتاهــات والقيــم املدجمــة يف النتائــج املتوقعــة مــن املتعلمــن عنــد 

إكــامل الصــف األخــري وعنــد االنتهــاء مــن دراســة مــادة معينــة.
الصف ١٢ أو هناية الصف الذي تدرس فيه املادة.

ــل  ــن املراح ــى م ــتو أدن ــل مس ــة ، ومتث ــات العام ــن الكفاي ــة م ــام فرعي ــي أقس ه
بــامدة دراســية معينــة  العامــة ذات الصلــة  األساســية  يف تطويــر الكفايــات 
,الكفايــات اخلاصــة يتــم هيكلتهــا واكتســاهبا مــن قبــل املتعلمــن خــال العــام 

ــم. ــة التعلي ــة يف خط ــية مدرج ــواد دراس ــدود م ــن ح ضم
كل مــادة دراســية تتضمــن كفايــات خاصــة تغطــي مهــارات متخصصــة ترتكــز 
عــى املــادة الدراســية )املعرفــة املدجمــة واملهــارات والقيــم واالجتاهــات(  والتــي 
يتوقــع مــن املتعلمــن اكتســاهبا عنــد هنايــة كل صــف )هنايــة الســنة الدراســية(.
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جمال احلقائق للامدة 
املعرفة 

١

3

٢

4 جمال االستجابات 
الشخصية واالجتامعية 

واملواقف والقيم 
واالجتاهات 

جمال العمليات العقلية
واملهارات للامدة 

جمال االرتباط
باملواد األخرى 

وامليادين األخرى

تعتبر المجاالت التالية جوهر الكفايات الخاصة

الكفايات
 الخاصة
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معايير األداء ومعايير المنهج
لقد تم بناء كل منهج من مناهج املواد الدراسية وفقًا ملعايري األداء واملنهج : 

معايري األداء : ◄
  تشــري معايــري األداء  يف املنهــج الوطنــي الكويــت اىل مســتوى ) اإلنجــاز ( اجلــودة التــي تتعــن عــى املتعلمــن 
حتقيقهــا مــن خــال أداء كفاياهتــم العامــة يف هنايــة كل مرحلــة دراســية ) اخلامــس -التاســع- الثــاين عــرش ( . 

معايري املنهج :  ◄
تشــري معايــري املنهــج يف الكويــت إىل مســتوى ) اإلنجــاز ( اجلــودة الذي حيققــه املتعلمن يف حتصيــل الكفايات 
اخلاصــة، تصــف معايــري املنهــج اىل أي مــدى جيــب إنجــاز الكفايــات اخلاصــة يف هنايــة كل صــف ، وتعــرف 
معايــري املنهــج يف منهــج الكويــت عــى مســتوى كل مرحلــة وتتصــل بالكفايــات اخلاصــة املحــددة يف منهــج 
املــادة . وحيــث أن هــذه املعايــري ذات صلــة بتقــدم املتعلمــن يف التعلــم، فإهنــا مســألة خاصــة بالتقييــم البنائــي 

والنهائــي القائــم عــى املدرســة والصــف . 
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بيانات مختصرة لنواتج التعلم في مادة 
الحـــــــــــــــــاســــــــــــــــــــوب

يتوقع من املتعلمن الذين اكتسبوا كفايات مادة احلاسوب يف هناية املرحلة االبتدائية أن يقوموا بام يأيت:

استكشاف ونقل وحتويل وإدارة املعلومات بشكل صحيح ونقدي وإبداعي ومسؤول. ◄
اختيار واستخدام األدوات الرقمية لغاياهتم املناسبة يف مواقف احلياة اليومية. ◄
اســتخدام األدوات الرقميــة بإبــداع وباســتجابة للتواصــل ، وإنتــاج ومعاجلــة وحتليــل ومشــاركة  ◄

وعــرض املعلومــات اعتــامدًا عــى مســتواهم يف املعرفــة.
تثبيــت أدوات احلاســوب األساســية املناســبة ألعامرهــم، مثــل حمرر النصــوص والرســوم، وألعاب  ◄

الكمبيوتــر والوســائط املتعددة.
التعرف عى حتديد وظائف األجهزة واألدوات الرقمية. ◄
املعلومــات  ◄ لتكنولوجيــا  وفعالــة  آمنــة  بيئــة  عــى  للمحافظــة  معروفــة  أســاليب  اســتخدام 

واالتصــاالت.
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لماذا دراسة مادة )الحــــــــاســـــــــــــوب(

ــا  ــات ومعاجلته ــى املعلوم ــول ع ــى احلص ــن ع ــوا قادري ــن ليكون ــم املتعلم ــوب( إىل  دع ــادة )احلاس ــدف م هت
ــدًا  ــدة ج ــة مفي ــات الرقمي ــت التقني ــي. أصبح ــر الرقم ــة يف الع ــاء املعرف ــاف وبن ــاء  واكتش ــا وإنش وإيصاهل

ــن. ــادي والعرشي ــرن احل ــل يف الق ــة والعم ــاة والدراس للحي
سوف يكون املتعلمون قادرين عى:

التواصل والتعاون. ◄
إجراء البحوث واالستفادة من املعلومات. ◄
تصميم وحماكاة وإدارة العمليات. ◄
استخدام التكنولوجيا، باعتبارها أدوات، وببساطة )وسيلة ألداء املهام( . ◄
التفكري الناقد، وحل املشكات، واختاذ القرارات. ◄
استخدام وتطبيق التكنولوجيا بشكل فعال ومثمر. ◄
حتديد العمليات واألدوات والتقنيات التي جيب استخدامها، وكيفية استخدامها. ◄
استخدام التكنولوجيا للحياة ويف املهنة، واملسؤولية الشخصية واالجتامعية. ◄
املواطنة املستنرية واملسؤولة، واملسامهة. ◄
إظهار اإلبداع واالبتكار. ◄

مدخــل مــادة )احلاســوب( يتوقــع مــن املتعلمــن تطبيــق معارفهــم ومهاراهتــم يف مواقــف احليــاة العمليــة. يتــم 
تعلــم التكنولوجيــا بشــكل أفضــل يف ســياق التطبيقــات. فاألنشــطة واملرشوعــات وحل املشــكات التــي حتاكي 
احليــاة الواقعيــة هــي مــوارد فعالــة لتعلــم التكنولوجيــا الرقميــة. فالعمليــات املطلوبــة لإلنتاجيــة تــدور حــول 
املعــارف واملهــارات الازمــة الســتخدام أدوات وتقنيــات متنوعــة، منهــا عــى ســبيل املثــال : تكويــن النــص، 
ــة والوســائط املتعــددة؛ التواصــل اإللكــرتوين، واملاحــة والتعــاون  ــم الرســوم البياني وإدارة البيانــات، وتصمي

مــن خــال الوســائل اإللكرتونيــة.
ــري كبــري، جيــب أن يكــون املتعلمــون مســتعدين لفهــم واســتخدام  ــة لدهيــا تأث ــا الرقمي وحيــث أن التكنولوجي
ــد  ــم التأكي ــوب، يت ــادة احلاس ــتخدام م ــد اس ــة.  وعن ــرة وأخاقي ــة ومؤث ــرق فعال ــوب بط ــادة احلاس ــق م وتطبي
إعــداد الفــرد  للحيــاة والعمــل يف املنهــج كأبعــاد شــاملة ومهمــة ، حيــث هتــدف املــادة يف املســامهة عــى تطويــر 

ــاة والعمــل . ــا احلي تكنولوجي
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لماذا دراسة مادة )الحــــــــــــاســـــــــــــــــوب( ؟

املعرفــة الرقميــة الواســعة التــي مــن شــأهنا إعدادهــم للمشــاركة يف املجتمــع كمواطنــن مســتنريين  ◄
ومتكينهــم مــن اإلعــداد للمهنــة.

املهارات العملية لتطوير النامذج واملنتجات والنظم. ◄
القــدرة عــى استكشــاف أمثلــة عــى التكنولوجيــا مــن جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات االجتامعيــة  ◄

واالقتصاديــة والثقافيــة.
مهارات واجتاهات إجيابية نحو تطوير واستخدام خطط التطوير الوظيفي الفردية. ◄

كيف يتم تنظيم المنهج لمادة 
)الحـــــــــاســـــــــــــــــوب(

اهليــكل،  وتدريــس   نظمهــا.  وهندســة  معاجلتهــا،  وممارســة  باملعلومــات  احلاســوب  مــادة  ترتبــط 
واخلوارزميــات، والســلوك، والتفاعــل بــن النظــم الطبيعيــة واالصطناعيــة التي تقــوم بتخزيــن، ومعاجلة، 
والوصــول، وتوصيــل املعلومــات. تكنولوجيــا  االتصــال واملعلومــات تقــوم بدراســة اجلوانب احلاســوبية 
ــا املعلومــات. ــر االجتامعــي لتكنولوجي ــة، بــام يف ذلــك دراســة األث ــة واالجتامعي ــة واإلدراكي والبيولوجي

ــري  ــم التغي ــة عــى احلاســوب. يفهــم املتعل ــادة احلاســوب  هــي دراســة ،أو إدارة نظــم املعلومــات املبني م
الــذي حتدثــه التكنولوجيــا الرقميــة يف كل جوانــب احليــاة يف املنــزل، و املدرســة ويف بيئــة العمــل، وكذلــك 

النظــر لتأثــري التكنولوجيــا الرقميــة عــى املجتمــع عــى مــر الســنن.
ــم  ــة فهــي تعطــي املتعل ــة التعليمي ــة يف العملي ــة وأمهي ــر فعالي تلعــب مــادة احلاســوب أحــد األدوار األكث
الفرصــة للحصــول عــى كميــة هائلــة مــن املعلومــات ، وكذلــك يف اإلدراك الفــردي والتعــاون مــع 
اآلخريــن. ســوف يكــون لــدى املتعلــم فرصــة للتواصــل مــع اآلخريــن، وإجــراء البحــوث عــى املســتوين 
املحــيل والعاملــي، وتطويــر قــدرات مســتندة إىل املعرفــة ، وحمــاكاة خمتلــف العمليــات الطبيعيــة واالجتامعية 
واالقتصاديــة. ومنهــا عــى ســبيل املثــال: معاجلــة مجيــع أنــواع التعلــم، إجــراء التجــارب، تشــمل األدوات 
الرقميــة .و تتضمــن األمثلــة العمليــات التعلميــة بكافــة أنواعهــا وإجراء التجــارب التي تتضمن اســتعامل 
األدوات الرقميــة، املحــاكاة ،وإنتــاج الغــذاء. تســتعمل مــادة احلاســوب لتطويــر ومتثيــل األفــكار اخلاصــة 

جلمــع املعلومــات وحــل املشــكات.
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تضمنت المجاالت الرئيسية في المفاهيم ما يلي: 
احلياة املعلوماتية: اكتشاف واستخدام املعلومات بثقة واستقالية وأمان. ◄
أدوات املعلومات: استخدام األدوات الرقمية بصورة مبدعة واختيار التكنولوجيا هلدف معن وبأمان. ◄
تقنيات املعلومات: استخدام هادف وإبداعي ملجموعة واسعة من التقنيات الرقمية؛ وإتقان العمل. ◄

يطور المتعلمون الكفايات من أجل :
عرض املعلومات عى الكمبيوتر. ◄
البحث عن املعلومات عى شبكة اإلنرتنت. ◄
إنشاء وحترير الوثيقة، وإدخال التنسيقات األكثر تقدمًا. ◄
تسجيل الفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية ملجموعة من األغراض املختلفة. ◄
 حترير الصور، واستخدامها عرب جمموعة من وسائل اإلعام. ◄
استخدام مادة احلاسوب إلنشاء اجلداول والرسوم البيانية . ◄
استكشاف املحاكاة والنامذج الرتباطها بمجاالت املناهج الدراسية األخرى. ◄
استخدام تقنيات االتصال. ◄
ــبكة  ◄ ــى ش ــن ع ــع اآلخري ــاون م ــاء ، والتع ــن والقرن ــع املعلم ــل م ــادل العم ــرتوين لتب ــد االلك ــتخدام الربي  اس

        اإلنرتنت . مثل استخدام حمرر مستندات جوجل إلنشاء وحترير ومراجعة الوثائق.
مجع وفرز وحتليل وعرض، قواعد البيانات. ◄
فهم القضايا األخاقية والثقافية واالجتامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية. ◄

مما سبق بيانه فإن :
يف التعليــم االبتدائــي، يركــز منهــج مــادة احلاســوب عــى املهــارات األساســية الســتخدام مــادة احلاســوب للتعلــم مــن 
ــو  ــوت والفيدي ــجيل الص ــة لتس ــزة الرقمي ــتخدام األجه ــروض، واس ــيطة والع ــامذج البس ــكار الن ــة، وابت ــاة اليومي احلي

ملــواد دراســية أخــرى.
ســيبدأ املتعلمــون مــن املرحلــة املتوســطة بتطويــر قدراهتــم إلجيــاد واختيــار املعلومــات والتكنولوجيــا الرقميــة لتعلــم 
املــادة، وتعلــم املــواد الدراســية األخــرى، وحمــاكاة العمليــات واملواقــف االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة احلقيقيــة.

ــم التعــاوين ،  ــادة احلاســوب للتواصــل الفعــال ، التعل ــم واســتخدام م ــة، ســيبدأ املتعلمــون يف تعل يف املدرســة الثانوي
ــة. ــة واقتصادي ــة، ثقافي ــة اجتامعي ــف واقعي ــات ومواق ــق عملي ــاكاة وتطبي ــم، املح التصمي
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مالمح وخصائص المتعلمين في نهاية مرحلة التعليم 
 للمنهج الجديد والمعايير الجديدة

ً
االبتدائي وفقا

لقــد وضعــت أهــداف املنهــج الوطنــي بعنايــة لدعــم وتوجيــه تصميــم املناهــج الدراســية، حيــث نريــد أن 
نــرى املتعلمــن :

أفرادا حيرتمون القيم املجتمعية، ويترفون وفقًا لتلك القيم. ◄
شخصيات مفكرة يكرسون جهودهم للمسامهة يف تنمية املجتمع يف املستقبل. ◄
أفرادًا متعلمن دؤوبن يستمتعون بالتعلم، وحيققون نتائج جيدة. ◄
مواطنن مسئولن يسامهون مسامهات إجيابية يف تقدم املجتمع. ◄
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الكفايات األساسية

الدين اإلسامي والكفايات األخاقية . -
التواصل باللغة العربية . -
التواصل باللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية األخرى . -
الرياضيات . -
االجتامعية واملدنية . -
العلمية والتكنولوجيا الرقمية . -
التطور الشخيص وتعلم كيفية التعلم . -
احلياة والعمل ريادة األعامل والكفايات االقتصادية واملالية .  -

مــع هنايــة التعليــم االبتدائــي مــن نظــام التعليــم يف دولــة الكويــت، يتوقــع مــن املتعلمــن الذيــن عملــوا 
عــى تطويــر كفاياهتــم العامــة واخلاصــة كــام وردت يف املنهــج الوطنــي، أن يكتســبوا ويتبنــوا نظامــًا مــن 
املعــارف يتألــف مــن املفاهيــم واملهــارات واالجتاهــات والقيــم املائمــة مــع فئاهتــم العمريــة والتــي 
ــة والشــخصية  ــج التعلــم الازمــة لتطورهــم يف اجلوانــب االجتامعي ــق نتائ مــن شــأهنا متكينهــم مــن حتقي

ــتقبلية.  املس
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الكفايات العلمية التكنولوجية والرقمية

تعنــي هــذه الكفايــات باســتخدام وفهــم اللغــة العلميــة والتقنيــة يف جمموعــة مــن الســياقات االجتامعيــة 
واملهنيــة، وهــذا يعنــي أن اخلرجيــن: 

العلميــة واحلقائــق والعمليــات  ◄ البينــات  ، يفــرون  حيــددون، حيللــون، يركبــون، يعاجلــون 
والظواهــر مــن خــال : ) املاحظــة - املراقبــة - القيــاس - فحــص الرســوم والتصاميــم البيانيــة 

واجلــداول ... إلــخ (. 
يستقصون، جيربون ويستنبطون النتائج ذات الصلة بمجاالت املعرفة املختلفة.  ◄
يشاركون يف العمل اجلامعي التعاوين يف املسائل العلمية.  ◄
يستخدمون مهارات التفكري العليا يف القضايا املرتبطة بحل املسائل العلمية .  ◄
يســتخدمون مهــارات التفكــري  العليــا يف القضايــا املرتبطــة بحــل املســائل العلميــة املختلــف  ◄

)التحقــق -االســتقراء - االســتنتاج - التنبــؤ - التلخيــص ... إلــخ ( 
جيرون جتارب علمية متنوعة وربام البحوث العلمية .  ◄
ــة داخــل  ◄ ــاة اليومي ــة يف جمــاالت احلي ــات العلمي ــج املســتخلصة مــن خمتلــف النظري يطبقــون النتائ

ــا.  ــة وخارجه املدرس
يســتخدمون التكنولوجيــا وتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات يف مواقــف احليــاة اليوميــة  ◄

املختلفــة. 
للتفاعــل  ◄ بفاعليــة ومســؤولية كأســس  اإلعــام  االتصــال وســائل  تكنولوجيــا  يســتخدمون 

والتواصــل ) فلســفة العــر الرقمــي ( . 
يبدأون مرشوعات مبتكرة تتعلق بعلوم التكنولوجيا واالتصال.  ◄
يترفون بشكل أخاقي عند تصفح مواقع شبكة اإلنرتنت.  ◄
يســتخدمون - بمســؤولية - التعلــم اإللكــرتوين والتعلــم القائــم عــى شــبكة اإلنرتنــت وجمتمعــات  ◄

التعلــم فيــس بــوك وتويــرت ... الــخ . 
مــع هنايــة مرحلــة التعليــم االبتدائــي يف دولــة الكويــت، ُيفــرتض مــن املتعلمــن الذيــن عملــوا عــى تطويــر 
ــن  ــًا م ــوا نظام ــبوا وتبن ــد اكتس ــوا ق ــي أن يكون ــج الوطن ــام وردت يف املنه ــة ك ــة واخلاص ــم العام كفاياهت
املعرفــة والفهــم واملهــارات واالجتاهــات أو القيــم املناســبة لفئاهتــم العمريــة والتــي مــن شــأهنا متكينهــم 

مــن حتقيــق نتائــج التعلــم الازمــة لتطورهــم وتنميــة جوانبهــم االجتامعيــة والشــخصية املســتقبلية.
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الكفايات العامة والخاصة بمنهج الصف الخامس

الكفايات اخلاصة الكفايات العامةم

1

 

معاجلة املعلومات لتحسن احلياة و التعلم من 
خال الوسائل الرقمية

يكون املتعلم قادرا ً عى:
1.1  يتبــادل األخبــار عــن نــامذج املعلومــات مــن أجــل احليــاة  والتعلــم

2.1  اكتشاف املعلومات يف البيئة الرقمية

3.1  تصنيف معلومات التعلم الرقمية بدقة

4.1  اكتشاف أفكار املرشوعات ومشاركتها مع اآلخرين

2

 
استخدام األجهزة الرقمية للتواصل و حل 

املشكات يف احلياة اليومية 

 1.2  املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية ذات الصلة بأنشطة احلياة 
         االجتامعية 

 2.2   استخدام األجهزة الرقمية لتصميم املرشوعات يف املواد 
          الدراسية األخرى )اللغات،   العلوم، الرياضيات، ... إلخ(

3.2   استخدام األدوات الرقمية يف تبادل املعلومات الرقمية بأمان

4.2   حيلل وخيتار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة

3

  
تصميم نامذج رقمية ، أنظمة  و منتجات حلياة 

أفضل

 1.3   تبادل األفكار حول استخدام التكنولوجيا الرقمية عى نحو فعال 
           يف احلياة االجتامعية

 2.3  استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية 
         عى جودة حياته املهنية

 3.3     تبادل املرشوعات )النصوص والصور والبيانات والفيديو(  
            مع اآلخرين بأمان

4.3     اقناع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية للتعلم
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معايير منهج الصف الخامس

املعايريم

يكون املتعلم قادر عى أن : 1
1.1     يستكشف آخر املستجدات عن نامذج املعلومات حلياة سهلة وتعلم نشط .

2.1     يصوغ مجًا للبحث املتقدم، والعثور عى املعلومات ذات الصلة من العامل الرقمي .2

3.1     يصنف املعلومات الرقمية إىل أنواع وموضوعات ويستخدمها ألغراض التعلم .3

 4.1     يبحث عن املعلومات ذات الصلة ويستخدم األجهزة الرقمية للعمل عى تصميم أفكار مرشوعات ملواد 4
          دراسية أخرى بالتعاون مع زمائه .

1.2     يفرق بن األدوات التقليدية والرقمية يف التفاعل االجتامعي.5

2.2     يستخدم األدوات الرقمية ذات الصلة لتصميم مرشوعات  ملختلف املجاالت  الدراسية بسهولة.6

3.2     ينقل املعلومات ويشاركها مع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية.7

4.2     حيلل وخيتار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة.8

1.3     يقدم أفكارًا جديدة مع أمثلة حول استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية يف احلياة اليومية.9

2.3     يعطي أمثلة عى تأثريات األدوات الرقمية عى جودة احلياة.10

3.3     يرشح قواعد تبادل النصوص واجلداول والصور والبيانات والفيديو مع  اآلخرين بأمان، ومحاية البيانات.11

4.3     يعرض أمثلة لألدوات الرقمية للتعلم.12
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 معايير األداء المراد تحقيقها في نهاية المرحلة االبتدائية 

معايري األداء يف هناية الصف 5الكفاية العامةرقم

1

املعلومـــــات  معاجلــــــة 
لتحســن احليــــاة والتعلم 
ــائل  ــال الوس ــن خــ مـــ

الرقميــة.

مــع هنايــة الصــف اخلامــس، ســيتمكن املتعلمــون الذيــن أحــرزوا تقدمــًا يف الكفايــات ملعاجلــة املعلومــات يف خمتلــف 
املواقــف التــي توضــح أهنــم قادريــن عــى أن :

• يستكشفوا ويميزوا ويتعرفوا عى املعلومات املتصلة بالعمر من البيئة الطبيعية والرقمية.	
• يتعرفوا عى األجهزة واألدوات الرقمية ويميزوها وفقًا لوظائفها بمفردهم.	
• جيروا البحوث  ويوظفوا املعلومات.	
• خيتاروا ،  يقوموا بتحميل ، يقرؤوا ، ويتبادلوا املعلومات الرقمية املتعلقة باملواد الدراسية.	
• يتعرفوا عى مشكات األجهزة  الرقمية وأدوات التطبيقات الرقمية .	
• يظهروا مهارات البحث يف بيئة التعلم اإللكرتوين وفقًا ملستوى فهمهم .	

2

استخــــدام األجهـــــزة 
الرقمية للتواصـل وحـل 

املشكـــات يف احليــــاة 
اليومية.

مــع هنايــة الصــف اخلامــس، ســيتمكن املتعلمــون الذيــن أحــرزوا تقدمــًا يف الكفايــات اســتخدام االجهــزة الرقميــة 
يف احليــاة اليوميــة التــي توضــح أهنــم قادريــن عــى أن:

• يستخدموا األدوات واألجهزة الرقمية يف مواقف احلياة اليومية. 	
• ــة ، 	 ــوم البياني ــداول والرس ــور واجل ــوص والص ــات )النص ــن املعلوم ــة م ــواع خمتلف ــوا أن ــتخدموا ويعاجل يس

واخلرائــط، ، وأعــامل الصــوت والفيديــو،  والعــروض التقديميــة(.
• يســتخدموا األدوات الرقميــة بشــكل إبداعــي،  االســتجابة الريعــة لاتصــاالت، ويف إنتــاج ومعاجلــة وحتليــل 	

وتبــادل وعــرض املعلومــات وفقــًا ملســتواه املعــريف  .
• يثبتــوا التطبيقــات األساســية ذات الصلــة بأعامرهــم ، ومنهــا عــى ســبيل املثــال حمــرر النــص والرســوم البيانيــة 	

وغريهــا مــن التطبيقــات، وألعــاب احلاســوب والوســائط املتعــددة.
• يكتبوا التقارير القصرية، ويصمموا  امللصقات والعروض.	
• ــكار واملشــاريع، وتوزيعهــا وتبادهلــا 	 ــم يف حــل املشــكات ومعاجلــة األف ــة للتعل يســتخدموا األدوات الرقمي

مــع أقراهنــم .

3
تصميـــم نامذج رقميـــة 
وأنظمة ومنتجات حلياة 

أفضل.

مــع هنايــة الصــف اخلامــس، ســيتمكن املتعلمــون الذيــن احــرزوا تقدمــًا يف الكفايــات لتطبيــق التقنيــات الرقميــة يف 
خمتلــف املواقــف التــي توضــح أهنــم قادريــن عــى أن:

• يستخدموا التكنولوجيا للحياة، لتعلم مهنة، ولتعلم املسؤولية الشخصية واالجتامعية.	
• يستخدموا التقنيات للعيش والتعلم جنبًا إىل جنب مع أقراهنم .	
• يبادروا يف ابتكار نامذج بسيطة ومشاريع  وفقا ملستواهم  التعليمي.	
• يصمموا وخيططوا ويقدموا وينفذوا املشاريع البسيطة  املتصلة بتعلم مواد دراسية أخرى.	
• يستكشفوا اإلنرتنت بشكل أخاقي وفقا ألعامرهم.	
• يتقبلوا استخدام األدوات الرقمية بطريقة آمنة وأخاقية.	
• حيــددوا املفاهيــم املهمــة باســتخدام األدوات الرقميــة التــي تتعلــق بالقضايــا األخاقيــة والثقافيــة واالجتامعيــة 	

للمجتمــع الكويتــي.
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الكفايات الخاصة ومعايير المنهج للصف الخامس

املعايريالكفايات اخلاصةم

يكون املتعلم قادرًا عى1
1.1    تبادل األخبار عن نامذج املعلومات من أجل احلياة والتعلم

يكون املتعلم قادرًا عى
 1.1   استكشاف آخر املستجدات عن نامذج املعلومات حلياة سهلة 

        وتعلم نشط.
 2.1    صياغة مجا للبحث املتقدم ، والعثور عى املعلومات ذات الصلة 2.1     اكتشاف املعلومات يف البيئة الرقمية .2

           من العامل  الرقمي .

 3.1    تصنيف املعلومات الرقمية اىل أنواع وموضوعات ويستخدمها 3.1    تصنيف معلومات التعلم الرقمية بدقة .3
           ألغراض التعلم .

4.1    اكتشاف أفكار املرشوعات ومشاركتها مع اآلخرين .4
 4.1     البحث عن املعلومات ذات الصلة ويستخدم األجهزة الرقمية 

              للعمـل عى تصمــيم أفكار مرشوعات ملــواد دراسيـــــة أخرى 
             بالتعاون مع زمائه .

 1.2 املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية ذات الصلة بأنشطة 5
1.2     التفريق بن األدوات التقليدية والرقمية يف التفاعل االجتامعي.         احلياة االجتامعية .

 2.2  استخدام األجهزة الرقمية لتصميم املرشوعات يف املواد 6
          الدراسية األخرى )اللغات، العلوم ، الرياضيات ،... إلخ(.

 2.2     استخــدام األدوات الرقميـــة ذات الصلة لتصميــم مرشوعات 
             ملختلف املجاالت  الدراسية بسهولة .

 3.2     نقل املعلومات ومشاركتها مع اآلخرين باستخدام األدوات 3.2 استخدام األدوات الرقمية يف تبادل املعلومات الرقمية بأمان.7
          الرقمية.

4.2     حتليل واختيار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة.4.2    حتليل واختيار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة .8

 1.3   تبادل األفكار حول استخدام التكنولوجيا الرقمية عى نحو 9
          فعال يف احلياة االجتامعية .

 1.3     تقديم أفكار جديدة مع أمثلة حول استخدام التقنيات الرقمية 
             بفاعلية يف احلياة اليومية.

 2.3   استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى 10
2.3     اعطاء أمثلة عى تأثريات األدوات الرقمية عى جودة احلياة.          جودة حياته املهنية .

 3.3   تبادل املرشوعات )النصوص والصور والبيانات والفيديو( 11
           مع اآلخرين بأمان .

 3.3     رشح قواعد تبادل النصوص واجلداول والصور والبيانات 
             والفيديو مع  اآلخرين بأمان، ومحاية البيانات.

4.3     عرض أمثلة لألدوات الرقمية للتعلم.4.3    اقناع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية للتعلم .12
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وحدة التعلم

وحدة التعلم هي هيكل مفتوح ومرن يركز عى إدارة التعلم والتعليم .
وحدة التعلم:

تؤدي إىل تطوير سلوك تعلمي ونتائج ذات قيمة عند املتعلمن.  ◄
هلا موضوع مشرتك ) ويف بعض احلاالت تدمج حمتوى التعلم بمجاالت خمتلفة من املادة(.  ◄
تتطور بطريقة مفهومة وذات استمرارية خال فرتة من الوقت .  ◄
حتتوي عى تقييم بنائي وتنتهي بتقييم هنائي.  ◄

هناك بعض الفوارق بن وحدة التعلم والفصل التعليمي يف كتاب ما أو يف الكتاب املدريس. 
١- الفصل يف الكتاب:

يركز عى موضوع واحد / حمتوى تعلم واحد. ◄
يقــدم معلومــات بشــكل أســايس، ويتجاهــل األنشــطة التعليميــة التــي يمكــن أن تســاعد املتعلمــن  ◄

عــى استكشــاف وفهــم املوضوع. 
١- وحدة التعلم:

تركز عى تطوير الكفايات وعى التعامل مع حمتوى التعلم املحدد يف جمال من التعلم . ◄
ــدى  ◄ ــوع ل ــم املوض ــاف وفه ــة الستكش ــدم طريق ــم تق ــارات والقي ــات وامله ــة إىل املعلوم باإلضاف

ــم.  ــات التعل ــم وتركــز عــى عملي املتعل



36

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

اخرت تفاصيل 
حمتوى التعلم

كم؟بامذا؟كيف؟ملاذا؟ماذا؟

حدد أنشطة 
التعلم 
املائمة

حدد مصادر 
التعليم 
والتعلم

استخدم 
التقييم البنائي 

والنهائي

قرر الكفايات 
التي ينبغي 
تطويرها 
ومعايري 

املنهج

تصميم وحدة تعلم

األسئلة املحددة التي ينبغي اإلجابة عنها عند تصميم وحدة تعليمية هي:

لتصميم الوحدة التعليمية ينبغي عليك أن:
حتــدد الكفايــات التــي جيــب اكتســاهبا، والتــي قــد اخرتهتــا بالفعــل يف التخطيــط الســنوي. جيــب  ◄

ــة التــي حترهــا. وقــد  أن تقــرر إذا كنــت قــادرًا عــى حتقيــق كل الكفايــات خــال الوحــدة التعليمي
تقــرر زيــادة أو حــذف بعــض الكفايــات اخلاصــة. ويف هــذه احلالــة، جيــب اســتعادة الكفايــات اخلاصــة 

املحذوفــة يف وحــدة أو يف وحــدات تعّليميــة خمتلفــة. 
ختتــار املحتــوى التعليمــي الــذي حتتــاج لتطويــر الكفايــات اخلاصــة املذكــورة يف املنهــج. وهــو مــا  ◄

تــم فعليــاً يف التخطيــط الســنوي. هنــا يمكــن أن تضيــف بعــض التفاصيــل إذا اعتــربت ذلــك رضوريــا.
ــا كان  ◄ ــص إذا م ــك أن تتفح ــدة وعلي ــة جدي ــي عملي ــذه ه ــبة. ه ــة املناس ــطة التعليمي ــّدد األنش حت

الكتــاب املــدريس يقــدم املــواد املناســبة يف هــذا املجــال. وعليــك ربــط نشــاط تعليمــي أو أكثــر بــكل 
ــة عــى املحتــوى التعليمــي الــذي ُيمكــن املتعلمــن  كفايــة خاصــة. وســوف تركــز األنشــطة التعليمي
ــة  ــطة التعليمي ــد أن األنش ــا أن تتأك ــك أيض ــة. وعلي ــدة التعليمي ــك الوح ــات يف تل ــر الكفاي ــن تطوي م

ــك. ــم يف صف ــن وقدراهت ــات املتعلم ــم حاج تائ
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اخــرت  ◄ جديــدة.  عمليــة  أيضــًا  وهــذه  والنهائــي،  البنائــي  القيــاس  اســرتاتيجيات  تقــرتح 
االســرتاتيجيات التــي تناســب تطــور املجموعــة، آخــذاً بعــن االعتبــار معايــري املنهــج كهــدف منشــود.

يمكن ختطيط الوحدة التعليمية عى الشكل التايل:

القياس الصفياملواردأنشطة التعلممعايري املنهجحمتوى التعلم

إدراج التفاصيل
املعرفة واالسرتاتيجيات  

و القيم املحددة
اخرت املناسب منها

أنشطة يمكن أن ترشك 
املتعلمن يف تطوير الكفايات 

وحتقيق معايري املنهج

• الوقت	
• عمل املجموعات 	

)فرادى، ثنائيات فريق(
• املواد أدوات سمعية 	

وبرية

أنشطة وأدوات 
القياس

كل صف من وحدة التعلم يمثل درسًا من كل مادة
يرجي الرجوع إيل وثيقة املرحلة االبتدائية لتفاصيل أكثر ص 4١
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ADDIE Model تصميم نماذج التعليم

ــة الضــوء الــذي يرشــد املصمــم الختــاذ القــرارات الصحيحــة يف كل  ــم بمثاب ــم التعلي ــامذج تصمي تعــد ن
ــره واســتخدامه وتقويمــه.  ــج التعليمــي وتطوي ــم املوقــف أو املنت ــة مــن مراحــل تصمي مرحل

إن تصميــم نظــم التدريــس عمليــة هتــدف إىل التحقــق مــن أن التعلــم ال يتــم بالصدفــة فهــو عمليــة 
مقصــودة منظمــة ممنهجــة، بــل إنــه بنــي وفــق عمليــة ذات خمرجــات حمــددة. مســؤولية مصمــم التدريــس 

ــق املتعلــم ألهــداف التدريــس .  ــي تكفــل حتقي هــي إجيــاد خــربات التعلــم الت
أي أنــه أســلوب نظامــي لعمليــة تصميــم التعليــم يــزود املصمــم بإطــار إجرائــي يضمــن أن تكــون 

املنتجــات التعليميــة ذات فاعليــة وكفــاءة يف حتقيــق األهــداف. 

ADDIE Model النموذج العام لتصميم التعليم

ــتمد  ــية، يس ــل رئيس ــس مراح ــن مخ ــم ADDIE Model م ــم التعلي ــام لتصمي ــوذج الع ــون النم يتك
ــي كاآليت : ــا، وه ــمه منه ــوذج اس النم

التحليل

التطبيقالتطوير

1

2

3

4

5

Analysis التحليل

Design التصميم

Development التطوير/اإلنتاج

Implementation التنفيذ

Evaluation التقويم
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التحليل

مرحلــة التحليــل متثــل حجــر األســاس جلميــع املراحــل األخــرى لتصميــم التعليــم، وخــال هــذه املرحلة 
عليــك أن حتــدد املشــكلة، ومصدرهــا، واحللــول املمكنــة هلــا. 

وقــد تشــمل هــذه املرحلــة أســاليب البحــث مثــل: حتليــل احلاجــات، حتليــل املهــام، وحتليــل املحتــوى، 
ــة املســتهدفة.  وحتليــل الفئ

ــي ســيتم  ــم الت ــة يف العــادة أهــداف التدريــس، وقائمــة باملهــام أو املفاهي وتشــمل خمرجــات هــذه املرحل
تدريســها، وتعريفــًا باملشــكلة واملصــادر واملعوقــات وخصائــص املتعلــم وحتديــد مــا جيــب فعلــه، وتكــون 

هــذه املخرجــات مدخــات ملرحلــة التصميــم. 
ويف هذه املرحلة يتم حتديد ما ييل : 

حتليل املهمة :
 

حتديد الغاية التعليمية .  ◄
حتديد املحتوى العلمي.  ◄
حتديد املصادر واملراجع.  ◄
حتليل خصائص املتعلمن .  ◄
حتليــل احلاجــات ) دراســة اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة ملعرفــة الصعوبــات والقيــود قبــل البــدء  ◄

يف إنتــاج الوســيلة( . 
حتليل السياق ) مكان وزمان تطبيق املنتج التعليمي ( .  ◄
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التصميم

   وهــي عمليــة ترمجــة التحليــل إىل خطــوات واضحــة قابلــة للتنفيــذ وذلــك عــن طريــق وضــع املخططــات 
واملســودات األوليــة لتطويــر املنتــج التعليمــي، وتتضمــن هــذه املرحلــة األســاليب واإلجــراءات والتــي 

تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ عمليتــي التعليــم والتعلــم، وتشــمل خمرجاهتــا مــا يــيل : 

صياغة األهداف التعليمية سلوكيًا وترتيب تتابعها.  ◄
تصميم األنشطة وتسلسل التعلم .  ◄
حتديد االسرتاتيجية التعليمية املناسبة إليصال املحتوى وحتقيق األهداف.  ◄
اختيار نوع الوسيلة التعليمية املناسبة لكل هدف .  ◄

التطوير

يتــم يف مرحــل التطويــر ترمجــة خمرجــات عمليــة التصميــم مــن ) إعــداد ( خمططات وســيناريوهات  ◄
إىل مــواد تعليميــة حقيقيــة، فيتــم يف هــذه املرحلــة تأليــف وإنتــاج مكونــات املوقــف أو املنتــج التعليمــي، 
وخــال هــذه املرحلــة ســتقوم بتطويــر التدريــس وكل الوســائل التعليميــة التــي ستســتخدم فيــه، وأيــة 

 . )Software( والربامــج )Hardware( مــواد أخــرى داعمــة، وقــد يشــمل ذلــك األجهــزة
التنفيذ )التطبيق( . ◄
يتــم يف هــذه املرحلــة عمليــة تطبيــق الوســيلة التعليميــة يف الواقــع بشــكل فعــال، ســواء كان ذلــك  ◄

ــم حتقــق  ــة جيــب أن يت ــة هــذه املرحل ــم عــن بعــد، وبنهاي ــم اإللكــرتوين أوالتعلي يف الصــف، أو بالتعل
تعلــم املتعلمــن وإتقاهنــم لألهــداف املحــددة مســبقًا. 
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التقويم

    يف هــذه املرحلــة يتــم قيــاس مــدى كفــاءة وفاعليــة التدريــس، واحلقيقــة أن التقويــم يتــم خــال مجيــع 
مراحــل عمليــة تصميــم التعليــم، أي خــال املراحــل األربعــة الســابقة وبينهــا وبعــد التنفيــذ، وقــد يكــون 

التقويــم بنائيــًا أو هنائيــًا . 

التقويــم البنائــي Formative Assessment : تقويــم مســتمر يتــم أثنــاء كل مرحلــة وبــن  ◄
املراحــل املختلفــة، وهيــدف إىل حتســن مســتوى املتعلمن. 

التقويــم النهائــي  Summative Assessment: ويكــون يف العــادة بعــد االســتخدام  ◄
ــس،  ــة للتدري ــة الكلي ــوع الفاعلي ــذا الن ــم ه ــة ، ويقي ــيلة التعليمي ــي أو الوس ــج التعليم ــيل للربنام الفع
ــال أو  ــبيل املث ــى س ــي ع ــج التعليم ــول رشاء الربنام ــرار ح ــاذ ق ــي يف اخت ــم النهائ ــن التقوي ــتفاد م ويس

ــا .  ــف عنه ــة أو التوق ــذه الطريق ــس هب ــتمرار يف التدري االس

التصميم عملية مستمرة

ــم باالســتمرارية  ــم التعلي    تتســم املراحــل املختلفــة يف النمــوذج العــام وكذلــك يف معظــم نــامذج تصمي
طيلــة عمليــة تطويــر املوقــف أو املنتــج التعليمــي، بمعنــى أن اإلجــراءات التــي تشــتمل عليهــا مرحلــة مــا، 
ال تنتهــي باالنتقــال إىل املرحلــة التاليــة، بــل إنــه يمكــن العــودة إليهــا مــرات عديــدة أثنــاء عمليــة التصميــم 
يف ضــوء التغذيــة الراجعــة ونتائــج التقويــم التكوينــي إلجــراء التعديــات الازمــة للوصــول إىل أفضــل 

مــا يمكــن الوصــول إليــه يف املنتــج التعليمــي. 
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التقويم البنائي والنهائي :

Formative Assessment التقويم البنائي   -

    يعــرف بأنــه العمليــة التقويميــة املســتمرة  التــي يقــوم هبــا املعلــم أثنــاء عمليــة التعليــم ، بدايــة وإثنــاء 
ــة التعلــم . خطــة التعلــم ، وهيــدف إىل مســاعدة املتعلمــن و حتســن عملي

يركز عى  نتائج املتعلم خال عملية حتقيق الكفايات. ◄
تقويم مستمر يسجل التطور نحو حتقيق الكفايات. ◄
يســاعد يف تعديــل التعليــم لدعــم التعّلــم األكثــر فعاليــة. يتخــذ عــدة أشــكال ) املشــاركة؛ الواجب  ◄

املنــزيل؛ أوراق العمــل ، ... إلــخ (.
يتم قياسها وفقًا ملعايري املنهج التي ينبغي أن حيققها كل متعلم. ◄

Summative Assessment التقويم النهائي   -

ــة الربنامــج التعليمــي  )بعــد االنتهــاء مــن تدريــس  وحــدة التعلــم/  ــم اخلتامــي  يف هناي     جيــرى التقوي
ــون . ــون واملتعلم ــا املعلم ــذي حققه ــاز ال ــتويات اإلنج ــرف بمس ــدف إىل التع ــية ( وهي ــرتة الدراس الف

يركز عى نتائج املتعلم يف فرتات معينة نحو حتقيق الكفايات . ◄
التسجيل الدوري للتطور بناء عى  نموذج حمدد . ◄
يساعد عى  تعديل التعليم لدعم التعلم األكثر فعالية. ◄
يتخذ عدة أشكال )امتحانات ، مرشوعات ، ... إلخ (. ◄
تعرب عن مستوى اإلنجاز لدى املتعلمن يف حتقيق معايري املنهج. ◄
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تقييم معايري املنهج )100 درجة(

التقومي الصفي املستمر

التقومي النهائي %60 التقومي البنائي %40

 يركز التقييم النهائي عى تطور الكفايات اخلاصة و يطبق
مرحلة واحدة بنهاية كل وحدة تعليمية خال العام الدرايس .

 و يقاس معيار املنهج للكفايات اخلاصة الواردة بكل وحدة
تعليمية عن طريق :

ـ تقييم كتايب .
ـ مرشوعات علمية .

ماحظة :
يلتزم التوجيه الفني العام لكل جمال درايس :

 ـ حتديد الوحدات التعليمية الواردة يف كل فصل درايس و
ربطها بعدد التقييامت النهائية بالفصل الدرايس الواحد .

 ـ وضع أطر التقييم النهائي لكل وحدة تعليمية بالفصل
الدرايس الواحد .

 يركز التقويم البنائي عى تطوير الكفايات اخلاصة و يطبق
 بصورة مستمرة يف الوحدات التعليمية بفرتات حمددة للفصل

الدرايس الواحد خال العام الدرايس  .
 ويقاس معيار املنهج مرتان عى األقل ) معلومات -مهارات،

 قيم - اجتاهات و ترابط بن املجاالت الدراسية ( لكل جمال
درايس .

عن طريق أساليب خمتلفة مثل :
ـ التفاعل الشفهي .

ـ اجلهد الذايت .
   ـ أوراق العمل

ـ العروض التقديمية .
ـ وقفة التحدث .

 ـ اختبارات قصرية أثناء احلصص
 ماحظة :

 يلتزم  التوجيه الفني العام لكل جمال درايس بتحديد
 الكفايات اخلاصة الواردة يف الفصل الدرايس الواحد حسب

املادة .
التقييم النهائي يدعم التقييم البنائي لتطوير و إعداد خطط فردية و برامج :

ـ للمتعلم الفائق .
ـ للمتعلم متوسط األداء

ـ للمتعلم املتعثر لتحسن حتقيق الكفايات

نظام التقويم وفق المنهج الوطني



44

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

أسبوع الثاين

4st الفصل 1/3

الكتابة بشكل صحيح

كتابة باللغة العربية

الكتابة يف اللغة اإلجنليزية

مشاركة

جهد املتعلم

مشاركة املتعلمني يف الكتابة

واجب مزنيل

تعاون

االتصاالت

ـ أمثلة عى مهام للتقييم التكويني يف الصف اخلامس
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اجلدول 3: مقياس وضع العامات يف املرحلة االبتدائية

ـ تسجيل النتائج النهائية للمتعلمن
ــن  ــج املتعلم ــجيل نتائ ــل تس ــن أج ــه. م ــدرايس بكامل ــام ال ــال الع ــي خ ــي والنهائ ــم البنائ ــم التقوي يت
النهائيــة، ينبغــي أن جيمــع املعلمــون )النقــاط( الناجتــة مــن كل مــن : التقويــم البنائــي والتقويــم النهائــي 
يف )ســجل التحصيــل للمتعلــم(، الــذي يعــد لــكل مــادة دراســية. كــام ذكرنــا ســابقاً ، بالنســبة للمرحلــة 
ــة التــي حيصــل  ــي هــي 4٠:6٠. العامــة النهائي ــم النهائ ــي إىل التقوي ــم البنائ ــة، إن نســبة التقوي االبتدائي

عليهــا املتعلــم يمكــن احتســاهبا وفقــاً  هلــذه القاعــدة:

 النسب املئوية )مدىالنقاطمستوى التحصيلالرمز
العالمات(

من 80-4100مت حتقيق املعيار بشكل تام

من 60-380مت حتقيق املعيار بشكل شبه تام

من 40-260مت حتقيق احلد األدىن من املعيار

أقل من 140مل حيقق املعيار

00مل يقّيم

تقييم معايري املنهج ) 100 درجة (
التقومي الصفي املستمر

الفصل الدراسي
التقومي النهائي التقومي البنائي

%60 %40 الفصل الدراسي األول
%60 %40 الفصل الدراسي الثاين

عامة هناية الفصل يف املرحلة االبتدائية =
40 x 60 + نسبة التقويم النهائي x نسبة التقويم البنائي

100

املصدر : وثيقة املرحلة االبتدائية - اجلزء الثاين 
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Assessment Strategies استراتيجيات التقويم

Performance Based Assessment اسرتاتيجية التقويم املعتمد عى األداء
Pencil And Paper اسرتاتيجية القلم والورقة

Observation اسرتاتيجية املاحظة
Communication اسرتاتيجية التواصل
Reflection اسرتاتيجية مراجعة الذات

Performance-based Assessment ١. اسرتاتيجية التقويم املعتمد عى األداء
يستطيع املتعلم من خاهلا إظهار مدى إتقانه للمهارات التي اكتسبها عن طريق :

: Presentation  التقديم
عرض منظم لرشائح إلكرتونية يتضمن  نصوصًا وصورًا  و رسومات  ... إلخ.

: Demonstration العرض التوضيحي
عرض شفوي أو عميل ملهارة حمددة من خال جتربة عملية أو ربطه بالواقع .

: Performance األداء
 التطبيق العميل للمهارة كإنتاج جمسم أو خريطة أو نموذج أو تصميم برنامج أو استخدام جهاز.

Speech  احلديث
ــم  ــه عــى تنظي  قــدرة املتعلــم عــى الــرد والتحــدث خــال فــرتة حمــددة عــن موضــوع حمــدد ؛أي قدرت

ــط بينهــا والقــدرة عــى تلخيصهــا وتقديمهــا . ــكار والرب األف
: Exhibition املعرض

اإلنتــاج الفكــري والعمــيل ملــا اكتســبه مــن معــارف ومهــارات وقيــم  يف مــكان ووقــت حمدديــن) عــرض 
جمســامت – صــور – رســومات ولوحــات - برجميــات ... إلــخ( .
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 : Debate املناقشة / املناظرة
احلــوار والنقــاش واجلــدال بــن فريقــن حــول مشــكلة مــا، ولــكل فريــق وجهــة نظــر خمتلفــة تثــري لــدى 

املتعلــم القــدرة عــى التواصــل الفعــال واإلقنــاع واحــرتام آراء اآلخريــن .
: Simulation / Role-playing املحاكاة/لعب األدوار

قدرة املتعلم عى استخدامه للمهارات املعرفية واألدائية  لتنفيذ موقف يشبه موقفًا حياتيًا حقيقيًا .
: Pencil and Paper ٢. اسرتاتيجية التقويم بالقلم والورقة

متثــل اســرتاتيجية التقويــم القائمــة عــى القلــم والورقــة  مجيــع أنــواع االختبــارات النظريــة منهــا والعمليــة 
والشــفهية  والتــي تقيــس قــدرات ومهــارات املتعلــم يف حمتــوى علمــي حمــدد .

)أي يمكن ان تتمثل يف االختبارات واالمتحانات بأنواعها املختلفة  (.
: Observation 3. اسرتاتيجية املاحظة

متثــل اســرتاتيجية املاحظــة ، متابعــة املعلــم للمتعلمــن بجميــع حواســه بقصــد مراقبتــه خــال املوقــف 
التعليمــي للحصــول عــى معلومــات تفيــد يف إصــدار حكــم عليــه ، ومــن ثــم تقويمــه .

)املاحظة املنظمة واملقصودة واملستمرة عن اداء وسلوكيات واحتياجات واجتاهات املتعلمن ( .
 : Communication 4. اسرتاتيجية التقويم بالتواصل

مجــع املعلومــات مــن خــال فعاليــات التواصــل عــن مــدى التقــدم الــذي حققــه املتعلــم ، وكذلــك معرفــة 
طبيعــة تفكــريه ، وأســلوبه يف حــل املشــكات .

.)Direct Questions  األسئلة املبارشة – Interviews املقابات – Conference املؤمتر (
:Reflection 5. اسرتاتيجية مراجعة الذات

هتــدف اســرتاتيجية مراجعــة الــذات إىل  حتويــل اخلــربة الســابقة إىل تعلــم بتقييــم مــا تــم تعلمــه ، وحتديــد 
مــا ســيتم تعلمــه الحقــًا .

ويمكن أن تتمثل يف   تقويم الذات    -يوميات املتعلم  - ملف املتعلم.
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التعلم المتمايز

مفهوم التعلم المتمايز:
للتعلــم ، ومدى اســتعدادهم  املعلوماتيــة  املتاميز هو التعرف عى اختاف وتنوع خلفيات املتعلمــن  التعليــم 
ــون  مـن خــاهلا بشكـــل أفضـــل؟  ، وما املـــواد التـــي يفضلـــون تعلمهــــا؟ وما طرق التدريـــس التي يتعلمــ
والتعرف عى ميوهلم واهتامماهتم وأنامط تعلمهم وأنواع ذكائهم... ثم يعمــل املعلــــــم عى االستجابة 
مقــا عمليــة  املتغريات من خال تقديم حمتوى املنهج بطرق متنوعة. لذلك نقول أن التعليم املتاميز هــو  هلــذه 
ويمكــن  درايس واحــد  ربة بن حمتوى املنهج وطرق تقديمه وصفات وخصائص املتعلمن املختلفة يف فصــل 
القــول أن التعليــم املتاميــز هــو فلســفة تربويــة تبنــى عــى أســاس أن عــى املعلــم تطويــع تدريســه تبعــًا لاختافــات 

بــن املتعلمــن.

ــن  ــات القائمــة ب ــكار واســتخدام طــرق وأســاليب متعــددة ملواجهــة االختاف ــز هــو ابت ــم املتامي و التعلي
ــة  ــًا متكافئ ــم فرص ــر هل ــث توف ــة، بحي ــم التعليمي ــتعداد واحتياجاهت ــم واس ــم وميوهل ــن يف قدراهت املتعلم
للفهــم و االســتيعاب و اســتخدام ذلــك يف مواقــف احليــاة اليوميــة و تنمــي يف املتعلمــن مهــارات حياتيــة 

مثــل حتمــل املســؤولية و املشــاركة الفاعلــة و اإلجيابيــة.
 األسس النفسية للتعلم المتمايز:

- كل متعلم قابل للتعلم وقادر عليه.
- املتعلمون يتعلمون بطرق خمتلفة.

  - الذكاء متنوع ومتعدد األنواع، و يوجد عند األفراد بدرجات متفاوتة.
 - املخ البرشي يسعى للفهم والوصول إىل معنى املعلومات التي يستقبلها.

 - حيدث التعلم بصورة أفضل يف حاالت التحدي املناسب واملعقول.
 - يسعى اإلنسان دائاًم للنجاح والتميز.

 - تقبل االختافات بن الفرد واآلخرين.
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من أهم األسس التربوية للتعليم المتمايز ما يلي :

١ - املعلم هو منسق ومير لعملية التعلم وليس ديكتاتورًا يعطي األوامر للتنفيذ.
٢ - املتعلم هو أهم حماور العملية التعليمية، والتعلم هو اهلدف األساس للتدريس.

3 - الرتكيــز عــى األفــكار واملفاهيــم الكــربى أهــم مــن كثــرة التفاصيــل التــي ال تضيــف قيمــة علميــة 
ــة التعليــم. لعملي

ــات إىل  ــل املعلوم ــى حتوي ــى ، بمعن ــن املعن ــم وتكوي ــى الفه ــم ع ــاعدة املتعل ــدف إىل مس ــس هي 4  التدري
ــددة . ــف متع ــا يف مواق ــتخدمها و يوظفه ــم أن يس ــتطيع املتعل ــة   يس معرف

5-  ال هيــدف التعليــم املتاميــز إىل مــلء مــخ املتعلــم بمعلومــات غــري مرتابطــة وال ترتبــط بحيــاة املتعلمن، 
ثــم اســتدعاء هــذه املعلومــات يف االمتحــان دليــل ومــؤرش عــى التعلم.

6  التقييــم الشــامل واملســتمر هــو وســيلة اكتشــاف احتياجــات املتعلمــن، وتعــرف قــدرات وميــول  كل 
منهــم و أنــامط تعلمهــم وحتديــد االختافــات بينهــم لتوجيــه التدريــس ملوائمــة هــذه االختافــات.

ــراده اختافــات ولكنهــم يعيشــون يف تكامــل مــع بعضهــم  ــن أف ــل جمتمعــًا ب ــدرايس يمث 7- الفصــل ال
بعضــًا تبعــًا للعمــل املطلــوب ومــدى تقــارب أو تباعــد قدراهتــم وميوهلــم ،وهلــذا يعتمــد تنويــع التدريــس 
عــى مرونــة جمموعــات العمــل ، وإتاحــة الفرصــة للعمــل يف جمموعــات خمتلفــة -أحيانــًا- أو يف ثنائيــات 

أو بشــكل منفــرد أحيانــًا أخــرى.
ــرف  ــن تع ــى املتعلم ــم .فع ــة للمتعل ــة واإلجيابي ــاركة الفعال ــز املش ــم املتامي ــس التعلي ــم أس ــن أه 8- م
قدراهتــم وأنــامط تعلمهــم واملشــاركة يف وضــع األهــداف يف ضــوء هــذه اخلصائــص واالجتهــاد يف حتقيــق 

ــم إنجازاهتــم ومــدى حتقيقهــم لألهــداف املنشــودة . ــم تقيي تلــك األهــداف ث
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 الشروط العامة للتعلم المتمايز
لقد حدد ) رذر فورد ( رشوط التعلم املتاميز، من أمهها:

- استخدام املرونة يف طرق التدريس. 
- ماحظة العامل من وجهة نظر املتعلم. 

- تقديم تعليم شخيص مبارش خياطب املتعلم. 
- استخدام التجريب. 

- إتقان مهارة إثارة األسئلة. 
- معرفة املادة الدراسية بشكل متقن. 

- إظهار االجتاهات الودية نحو املتعلم. 
- إتقان مهارات االتصال واحلوار مع املتعلمن.

 

 

أدوار المعلم
في التعلم
المتمايز

تحفيز 
نالمتعلمي

ضبط 
الجودة

استثمار 
قدرات 
المتعلم

تصميم 
أنشطة

تعزيز 
رإنتاج فكالنتاجات

مشاركة 
نالمتعلمي

رعاية 
اإلبداع

صقل 
مهارة
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المبادئ األساسية للتعلم المتمايز 
ــوع مــن  ــا هــذا الن ــز يعتمــد عليه ــز كركائ ــم املتامي ــا التعلي ــق منه ــي ينطل ــادئ الت ــاك جمموعــة مــن املب هن

ــايل : ــي كالت ــية وه ــفته التدريس ــرش فلس ــم يف ن التعلي
١-  لدى املعلم فكرة واضحة ملا هو مهم يف املادة التعليمية .

٢-  يعرف املعلم الفروق بن املتعلمن ويعرفها ويبني عليها.
3-  التقويم والتعليم شيئان متازمان .

4-  يعدل املعلم املحتوى والعملية والناتج واستجابة الستعداد املتعلم وميله وأسلوبه التعليمي .
5-  يشارك مجيع املتعلمن يف عمل جمٍد .

6-  املتعلمون واملعلمون متعاونون يف التعليم .
7-  أهداف التعلم املتاميز هي حتقيق النمو األقىص وحتقيق النجاح .

أهمية التعليم المتمايز 
- يراعي األنامط املختلفة للتعلم مثل :السمعي ، البري ، املنطقي ،اإلجتامعي ، احليس.

- يعمل التعليم املتاميز عى مراعاة وإشباع وتنمية امليول واالجتاهات املختلفة.
- يعزز مستوى الدافعية ،و  يرفع مستوى التحدي عند املتعلمن للتعلم.

- يساعد املتعلمن عى تنمية االبتكار ويكشف  ما لدى املتعلمن من إبداعات.
- يقوم عى التكامل بن االسرتاتيجيات املختلفة. 

- يسمح للمتعلمن أن يتفاعلوا بطريقة متاميزة تقود اىل منتجات متنوعة.
- يفتح  فرصًا جلميع املتعلمن من خال خرباهتم املتنوعة.

- مســاعدة املعلمــن عــى التقييــم بصــورة جيــدة ،كــام جيــب قيــاس خمرجــات التعلــم والتأكــد مــن حتقيــق 
األهــداف املخطــط هلــا.  
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أهداف التعلم المتمايز
ــة واالهتــامم وأوجــه التعلــم  ــة واالحتياجــات التعليمي االســتجابة لفــروق املتعلمــن مــن حيــث اجلاهزي

ــه . وتفصيات
٢-  العمل عى حتقيق أهداف التعلم لكل متعلم .

3-  تصميم مواقف ومهام تعليمية معتمدة عى املفاهيم و املهارات الرورية واألساسية .
4-  تقديم مهام تنطوي عى حتٍد مناسب لكل متعلم .

5-  توفري طرق خمتلفة لتدريس املحتوى وأشكال متعددة إلظهار نواتج التعلم .
6-  توفري مداخل تتسم باملرونة لكل من املحتوى والتدريس واملخرجات .

7-  االستجابة ملستويات االستعداد لدى املتعلمن واالحتياجات التدريسية .
8-  حتديد االهتاممات والتفضيات يف عملية التعلم .

٩-  توفري الفرص للمتعلمن للعمل وفق طرق تدريس خمتلفة .
١٠-  التوافق بن املعايري ومتطلبات املنهج لكل متعلم.

١١-  تكوين صفوف دراسية تشمل عى املتعلم  واملعلم املسهل.
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 خطوات التعليم المتمايز
التقويم القبيل : إن أول خطوة من خطوات التعليم املتاميز هو إجراء عملية تقويم تستهدف :

 - حتديد املعارف السابقة .
- حتديد القدرات واملواهب .

- حتديد امليول واخلصائص الشخصية ، وحتديد أسلوب التعلم املائم .
- حتديد اخللفيات الثقافية ... وهو مما سبق حياول اإلجابة عن السؤالن التالين :

- ماذا يعرف كل متعلم؟
- ماذا حيتاج كل متعلم ؟

ــاء كل  ــن أعض ــا ب ــط م ــق نم ــيل وف ــم القب ــج التقوي ــوء نتائ ــات يف ض ــن يف جمموع ــف املتعلم  -  تصني
     جمموعة قواسم مشرتكة .

- حتديد أهداف التعلم.
- اختيار املواد واألنشطة التعليمية وصادر التعلم وأدوات التعليم.

- تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تستجيب جلميع املجموعات.
- اختيــار اســرتاتيجيات التدريــس املائمــة للمتعلمــن أو املجموعــات وإجــراء التعديــات جلعــل 

ــوع. ــذا التن ــم ه ــرتاتيجيات تائ االس
- حتديد األنشطة التي تكلف هبا كل جمموعة.

- إجراء عملية التقويم بعد التنفيذ لقياس خمرجات التعلم.
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مجاالت التمايز في التعليم
- يف جمال األهداف :

يمكــن أن يضــع املعلــم أهدافــًا متاميــزة للمتعلمــن بحيــث يكتفــي بأهــداف معرفيــة لــدى بعــض املتعلمن 
وبأهــداف حتليليــة لــدى آخريــن ويف هــذا مراعــاة للفــروق الفرديــة حســب مســتوياهتم العقلية.

- يف جمال األساليب:  
يمكــن أن يكلــف املعلــم بعــض املتعلمــن بمهــام يف التعليــم الــذايت، كأن يقومــوا بدراســات ذاتيــة 
وعمــل مرشوعــات وحــل ملشــكات ،يف حــن يكلــف متعلمــون آخريــن بأعــامل يدويــة و جمموعــة ثالثــة 

ــن . ــات املتعلم ــب اهتامم ــزًا حس ــاًم متامي ــمى تعلي ــوع يس ــذا الن ــذا ...وه ــات. وهك بمناقش
- يف جمال املخرجات:  

كأن يكتفــي بمخرجــات حمــددة حيققهــا بعــض املتعلمــن يف حــن يطلــب مــن آخريــن خمرجــات أخــرى 
أكثــر عمقــًا وينــوع املعلــم يف أســاليب تقديــم هــذه األهــداف، وهــذا النــوع يقبــل املعلــم مــا بــن املتعلمــن 

مــن تفــاوت عقــيل.
 

مهارات مهمة لتطبيق التعلم المتمايز:
ــي  ــم والت ــف التعل ــطة ومواق ــد يف األنش ــة والتعقي ــن الصعوب ــة م ــتويات خمتلف ــتخدام مس ــارة اس  ١ - مه

        تقابل املستويات املختلفة لدى املتعلمن.
 ٢ - مهــارة التخيــل املرتبطــة بتصميــم األنشــطة يف املواقــف التعليميــة املختلفــة ،ختيــل رد فعــل املتعلمــن 

        جتاهها وتفاعلهم معها قبل البدء فيها.
ــم ،ومــا حيــدث يف الفصــل، واكتشــاف أعــامق  ــة التعلي ــع مراحــل عملي  - مهــارة التأمــل املرتبطــة بجمي

   املتعلمن.
- سعة االطاع يف جوانب املعرفة املختلفة املرتبطة باملوضوعات املطروحة للمتعلمن.

- مهارة ترشيد الوقت وتوظيفه توظيفًا أمثل .
- مهــارة التعزيــز وتشــجيع املتعلمــن عــى املنافســة مــن أنفســهم بشــكل ســتثري كل متعلــم ألن يعطــي 

أفضــل مــا يمكــن.
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افتراضات لتحقيق التعلم المتمايز:
ــون  ــم فاملتعلم ــكل التعل ــس وش ــة واجلن ــامم والثقاف ــتعداد واالهت ــربة واالس ــون يف اخل ــف املتعلم - خيتل

ــن. ــة متاميزي ــون إىل املدرس يأت
 - لكــي نزيــد قــدرة كل متعلــم إىل احلــد األقــىص، حيتــاج املعلمــون ألن يبــدأوا مــع كل متعلــم بمســتوى 

االســتعداد الــذي هــو عليــه، وأن يتأكــدوا مــن حتقيقــه لنمــو جوهــري أثنــاء الفصــل.
- للتأكــد مــن نمــو املتعلمــن إىل احلــد األقــىص، حيتــاج املعلمــون أن جيــروا تعديــات تناســب املتعلمــن 

بــداًل مــن االفــرتاض أنــه يتعــن عــى املتعلمــن أن يعدلــوا أنفســهم، ليتاءمــوا مــع املنهــاج.
ــى  ــاك معن ــى يكــون هن ــز حت ــزة هــو املنطلــق للتامي ــم عــى املامرســة املتامي ــم القائ - جيــب أن يكــون التعل
لتعديــل ممارســات تتحــدى الفهــم األفضــل للتعليــم والتعلــم لكــي يبقــى املتعلمــون يف ســعي إىل املعرفــة 

بشــوق وتلهــف.
التعلــم املتاميــز هــو الــذي يســتجيب الختافــات املتعلمــن يفيــد مجيــع املتعلمــن يف نموهــم وتعلمهــم، 
ــات  ــون صعوب ــن يواجه ــن الذي ــن واملتعلم ــن املتقدم ــات املتعلم ــج احتياج ــز يعال ــإن التامي ــايل ف وبالت

ــة عــى الســواء. تعلمي
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مؤشرات البيئة الصفية الصحية في التعلم المتمايز:
- يقدر املعلم كل متعلم كشخص.

- يتذكر املعلم بأن يعلم املتعلمون من مجيع جوانب شخصياهتم.
- يواصل املعلم تنمية خرباته.

- يربط املعلم املتعلمن باألفكار.
- يسعى املعلم جاهدًا جلعل التعلم ممتعًا.

- يقدم املعلم توقعات عالية والكثري من املعايري املتدرجة.
- يساعد املعلم املتعلمون يف تكوين فهمهم اخلاص لألفكار.

- يتقاسم املعلم التعليم مع املتعلمن.
- يسعى املعلم بوضوح إىل حتقيق استقالية املتعلم.

- يستخدم املعلم الطاقة اإلجيابية والفكاهة.
- ضبط السلوك ضمنيًا أكثر منه علنيًا.

- جيب عى املعلم أن يضع قوائم حمددة:
    - ملا جيب أن يعرفه املتعلم ) حقائق (  .

    - وملا جيب أن يفهمه املتعلم ) مفاهيم ومبادئ ( .
    - وملا جيب أن يكون  قادرًا عى عمله ) كفايات ومهارات (.

     - ثــم جيــب عــى املعلــم أن يعــد جمموعــة األنشــطة اجلذابــة التــي تقــدم فرصــًا متنوعــة لتعلــم العنــارص 
        األساسية التي خطط هلا.
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Assessment Tools أدوات  التقويم

1 .. Check List قوائم الرصد
2 .Rating Scale.   سلم التقدير
3 ..Rubric سلم التقدير اللفظي
4 . .Learning Log سجل وصف سري التعلم
5 ..Anecdotal Record  ) السجل القصيص ) سجل املعلم

Check List أواًل :   قائمة الرصد )الشطب( / الشطب والرصد
ومتثــل قائمــة مــن األفعــال والســلوكيات التـــي يرصدهــا املعلــم واملتعلــم أثنــاء تنفيــذ مهمــة أو مهــارة 
تعليميــة وُتعــد مــن األدوات املناســبة لقيــاس مــدى حتقــق النتاجــات التعليميــة ، ويســتجاب عــى فقراهتــا 

باختيــار إحــدى الكلمتــن مــن األزواج التاليــة )عــى ســبيل املثــال ( :
 نعــم أو ال ، صــح أو خطــأ  ، مــريض أو غــري مــريض  ، غالبــًا أو نــادرًا ، موافــق أو غــري موافــق  أو مناســب 

أو غري مناســب.
*  جيب عدم وجود تدر ٌج يف اإلجابة عى نتاجات التعلم  هلذه القوائم )الشطب والرصد( .

مستوى األداءعناصر االداء ) املهارات – نتاجات التعلم  (رقم
النعم 

اسم املتعلم
عناصر )مؤشرات (   االداء

معيار األداء 2معيار األداء 1
غري مناسبمناسبغري مناسبمناسب

وهناك مرونة لتصميم املعلم لنموذج أداة الشطب والرصد عى سبيل املثال النموذج التايل :

قوائم الرصد
Check-list

   سلم التقدير
.Rating Scale

 سلم التقدير
Rubricاللفظي

 سجل وصف
        سري التعلم

Learning Log

    السجل القصصي
   سجل املعلم

Anecdotal Record

املصدر 41-46 دليل املعلم للصف السابع 
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Rating Scale ثانيا- أداة سلم التقدير

   هــي أداة بســيطة ُتظهــر فيــام إذا كانــت مهــارات التعلــم مرتفعــة أو متدنيــة ، حيــث ختضــع كل مهــارة 
املتــدرج مــن عــدة مســتويات ، فيمثــل أحــد طرفيــه انعــدام أو وجــود الصفــة  التــي نقدرهــا بشــكل ضئيــل 
ويمثــل الطــرف اآلخــر متــام أو كــامل وجودهــا ، ومــا بــن الطرفــن يمثــل درجــات متفاوتــة مــن وجودها.

 خطوات إعداد سلم التقدير :
جتزئة املهارة أو املهمة إىل جمموعة من املهام ) املهارات ( األصغر املكونة هلا .- 1
ترتيب املهام املكونة للمهارة حسب تسلسل تنفيذها من قبل املتعلمن.- 2
اختيار التدرج املناسب عى سلم التقدير  لتقدير مدى إنجاز املهارة .- 3

نموذج ألداة سلم التقدير:

م
  عناصر األداء

) املهارات – نتاجات التعلم  (

مؤشرات األداء

مقبولجيدجيد جدًاممتاز
1

2

3

4
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 Rubrics ثالثًا - أداة سلم التقدير اللفظي

   سلســلة مــن الصفــات املختــرة  توضــح أداء املتعلــم يف مســتويات خمتلفــة. وهــي أكثــر تفصيــًا مــن 
ســلم التقديــر و أكثــر األدوات موضوعيــة ودقــة  فهــي تتضمــن أوصافــًا لفظيــة واضحــة وحمــددة عنــد كل 

مســتوى مــن مســتويات األداء . 
 خطوات إعداد سلم التقدير اللفظي :

   ١- حتديد معايري خصائص العمل اجليد .
   ٢- وصف مستويات األداء .

   3- مناقشة املعايري واملستويات مع املتعلمن .
   4- تصميم القائمة النهائية باملعايري واملستويات .

نموذج ألداة سلم التقدير اللفظي .

الوزن جوانب التقييم
النسيب

مستويات األداء

املستوى األول
)   (

املستوى الثاين
)   (

املستوى الثالث
)   (

املستوى الرابع
)   (

وصف األداء.... %املعيار األول
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

وصف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال

وصف األداء.... %املعيار الثاين
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

وصف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال

وصف األداء.... %املعيار الثالث
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

وصف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال

وصف األداء.... %املعيار الرابع
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

وصف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال
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:Learning Log رابعًا - سجل وصف سير التعلم

ــة  ــه  اخلاص ــن آرائ ــة ع ــا بحري ــرب فيه ــارات يع ــت عب ــرب الوق ــم ع ــه املتعل ــب في ــم َيكت ــجل منظ ــو س ه
واســتجاباته حــول مــا تعلمــه .

 خطوات إعداد سجل وصف سري التعلم :
حيتفظ املتعلمون بسجل سري تعلمهم.  -١   

جيمع املعلم سجات املتعلمن دورياً  لقراءهتا والتعليق عليها.  -٢   
يستطيع املتعلم مراجعة  ما أنجزه من أعامل  بقصد حتسينها أو إكامهلا .  -3   

نموذج ألداة وصف سري التعلم .

اسم املتعلم :        

املجموعـة :                         

اهلدف من النشاط
بامذا سامهت؟ 
ماذا تعلمت؟

أفادين هذا النشاط يف حتسن مهارايت يف ...
ماحظات املعلم
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:Anecdotal Records خامسًا: السجل القصصي

يمثــل وصفــًا خمتــرًا مــن املعلــم ملــا يفعلــه املتعلــم، واحلالــة التــي متــت عندهــا املاحظــة. ويعطــي صــورة 
واضحــة عــن تقــدم املتعلــم،. وجيــب عــى املعلــم أن تكــون أحكامــه موضوعيــة عنــد تدويــن ماحظاتــه . 

خطوات تصميم السجل القصيص:  
١- التاريخ واملكان .   

٢- ماحظة األداء وتسجيل األحداث .   
3- تفسري األداء .   

نموذج ألداة السجل القصيص:  

الفصل  : االسم :

التاريـخ : املوضوع : 

املشكلة

املاحظة

التغذية الراجعة
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الجدول التالي يلخص استراتيجيات وطرق وأدوات التقويم 

أدوات التقويماملواقف التقويميةاسرتاتيجيات التقويم

التقويم املعتمد عى األداء

Presentation التقديم
Demonstration املناقشة

Performance العروض التوضيحية
Speech احلديث

Exhibition  املعارض
Debate قوائم الرصد والشطباملحاكاة ولعب األدوار-

-سلم التقدير
-سلم التقدير اللفظي

-سجل وصف سري التعلم
-السجل القصيص

الورقة والقلم
Test االختبارات القصرية

Exam  االمتحانات
Article املقالة

التواصل
Conference املؤمتر

Interview املقابلة
Direct Questions األسئلة املبارشة

املاحظة املنظمة واملقصودة واملستمرة عن اداء املاحظة
وسلوكيات واحتياجات واجتاهات املتعلمن

تقويم الذات -يوميات املتعلم -ملف املتعلممتابعة الذات

املصدر 41-46 دليل املعلم للصف السابع 
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ــن  ــع م ــدى واس ــمل م ــط تش ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس
ــي  ــية ، والت ــارص األساس ــارك يف العن ــي تش ــطة الت األنش
حتــث املتعلمــن عــى أن يامرســوا ويفكــروا حول األشــياء 
التــي يعملوهنــا ويامرســوهنا . ويمكــن أن تســتخدم هــذه 
ــغلوا يف  ــى أن ينش ــن ع ــث املتعلم ــرتاتيجيات يف ح االس
التفكــري الناقــد واإلبداعــي ، والتحــدث مــع أقراهنــم 
جتعلهــم  كذلــك   . الفصــل  أو  الصغــرية  املجاميــع  أو 
ينشــغلون يف أن يعــربوا عــن أفكارهــم خــال الكتابــة 
واكتشــاف القيــم واملواقف الشــخصية وتقديم واســتقبال 
التعلــم .  التغذيــة الراجعــة والتأمــل خــال عمليــات 

املصدر : كتاب إسرتاتيجية يف التعلم النشط - املؤلف /مايش الشمري

إستراتيجيات التعلم النشط
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اسرتاتيجية القرناء

É¡Øjô©J
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يف  أو  عشوائيًا  توزيعًا  أزواج  يف  وقرنائهم  املتعلمني  توزيع 
جمموعات .

مثل  حمددة  ملعايري  وفقًا  ازواج  يف  والقرين  املتعلم  توزيع 
الطول أو الشخصية أو التحصيل العلمي .

هناك  يكون  حيث  املتغريات  تلك  أساس  عىل  املزاوجة  تتم 
مزاوجة  ذلك  بعد  يتم  حيـــث  بينهــــام  املستـــوى  يف  فروق 
املتعلمني من ذوي الصعوبة يف التعلم مع مرتفعي التحصيل.

1- تستخدم ألنامط كثرية من املتعلمني . 
2- تقابل حاجات حمددة للمتعلمني يف مواقف حمددة.
3-التميز األسايس للعمر يف تلك الربامج أو املستوى 

      الصفي للقرناء املشاركني .

نظام تدريس يساعد فيه املتعلمون بعضهم بعضًا يبنى عىل 
أساس أن التعليم موجه ومتمركز حول املتعلم مع األخذ 
اندماج  عىل  تركز  التي  الفعالة  التعلم  بيئة  اإلعتبار  يف 
ويعتمد   ، التعاوين  التعلم  عملية  يف  كامل  بشكل  املتعلم 
إرشاف  حتت  بعضًا  بعضهم  بتعليم  املتعلمني  قيام  عىل 

املعلم . 
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نشاط يتيح للمتعلمني اكتشاف
 مشاعرهم وشغفهم جتاه ما حيبون 

تعلمه داخل احلصة الدراسـية .

تتيح رشكة جوجل العمالقة ملوظفيها قضاء %20 من وقت عملهم 
يف إنجاز أي مرشوع يريدون تنفيذه ، الفكرة بسيطة جدًا وقابلة للتطبيق حيث 

أكدت النتائج زيادة مردود األفراد ونشاطهم يف العمل عند تطبيق مثل هذه 
���مثًال هو أحد املرشوعات اإلبداعية التي ��االسرتاتيجيات. جي ميل ��

نفذها مطورو رشكة جوجل بشكل ذايت داخل أوقات العمل .

دور املعلم يقترص عىل املتابعة والتأكد من إنجاز املهام ، ومساعدة
 املتعلم بتوفري املصادر والوسائل الالزمة لتنفيذ املهام ، حيث يعطي

 املعلم وقتا حمددًا للمتعلمني للعمل يف مرشوعات حيبوهنا ، حيث 
يقضون عدة أسابيع يف البحث واإلعداد والتنفيذ ، ويتم بعد ذلك حتديد 

موعد هنائي لتقديم املرشوع . بشكل ذايت يف أوقات العمل  .

 تعتمد عىل اإلستقصاء والبحث واألصالة.
 تسمح للمتعلمني اختيار ما يريدون تعلمه.

أن يريد  التي  والنتائج  حيتاجها  التي  املصادر  الطالب   حيدد 
يصل إليها.

اسرتاتيجية
��������������������������

  (ساعة عبقرية يف الفصل ) 
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اسرتاتيجية اقرأ - زاوج - شارك








تنمي هذه االسرتاتيجية مهارات التحدث والقراءة
وروح العمل التعاوين بمشاركة األفكار واملعلومات .

 - حتسني مستوى القراءة لدى املتعلمني.
 - زرع الثقة يف نفوس املتعلمني. 

-كرس حاجز اخلوف حيث يكون املتعلم اجتامعيًا بمشاركة زمالئه يف الفصل.

  يقسم املعلم املتعلمني إىل جمموعات صغرية.
  يقرأ كل متعلم جزًء حمدد ًا من حمتوى الدرس يف زمن حمدد.

  يتشارك ويناقش املتعلم مع زميله أو زمالئه يف املجموعة ما قرأه.
 خيتار املعلم متعلًام ليتحدث أمام مجيع املتعلمني بام تعلمه.
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اسرتاتيجية التعلم الذاتي 
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 أسلوب تعلم ذايت ، والذي يعتمد عىل العمل الفردي دون
 مشاركة اآلخرين من أجل توظيف مهارات التعلم بفعالية

 عالية مما يسهم يف تطوير املتعلم سلوكيًا ومعرفيًا و وجدانيًا.

 املنافسة احلرة بني املتعلمني.
 يتقن املتعلم املهارات األساسية الالزمة ملواصلة التعليم.

يتحمل املعلم مسئولية تعليم نفسه بنفسه.

يطرح املعلم سؤاًال أو مشكلًة واملطلوب من املتعلم أن يبحث
 عن حل أو أكثر  .
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 اسرتاتيجية
 التعلم 
باللعب 

األلعاب التعليمة هي األلعاب التي صممت
لغرض تعليم مادة معينة ، أو توسيع مفاهيم 

معينة أو تطويرها ملساعدة املتعلمني عىل 
اكتساب مهارات معينة عن طريق اللعب .

-خلق جو من اإلثارة واملرح  واملنافسة .
-تشجيع املتعلم عىل التعلم و حتسني

وتنمية قدراته بشكل أفضل .
-خمرجات مهارات التعلم .

اختيار اللعبة، تصميم اللعبة - يف حال عدم توافر
ألعاب تعليمية مناسبة- التعريف بطريقة استخدام 

 اللعبة،توزيع األدوار ،املالحظة والتسجيل ،
 تقويم اللعبة ملعرفة مدى نجاح املتعلمني يف 

حتقيق األهداف املحددة لكل لعبة.
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isicing elit. Odio est, explicabo sequi velit sus 

tempora quae o�ciis ab, id.






اسرتاتيجية تعتمد عىل تقسيم املوضوع اىل 
موضوعات فرعية منفصلة ( ثالثة عناوين مثًال ) .

 التعاون والرتكيز عىل فهم املعلومات ونقلها لآلخرين  .

اسرتاتيجية الجكسو



اخرت درسًا مناسبًا بحيث تستطيع جتزأته ملوضوعات متفرعة. 
قسم املتعلمون إىل  جمموعات من ثالث إىل مخسة أعضاء من 

املجموعة. 
يتوزع  املتعلمون يف املجموعة األصلية إىل جمموعات تسمى 

املجموعات اخلبرية. 
يعود املتعلم برشح ما تعلمه يف جمموعته اخلبرية إىل املجموعة 

الرئيسية  ويرشح هلم ما تعلمه.
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الزوايا األربعة 







 اسرتاتيجية تعتمد عىل اختيار اإلجابة الصحيحة من بني
 أربعة إجابات خمتلفة بطريقة الرتفيه واحلركة.

املنافسة احلرة بني املتعلمني.
 التحدي والرتفيه واحلركة داخل الفصل لكرس اجلمود.

 يطرح املعلم سؤاًال له أربعة اختيارات.
حتدد اإلجابات يف أربعة زوايا يف الفصل من خالل ملصق أو ورقة توضع يف كل زاوية

   يطلب املعلم من املتعلمني التوجه إىل الزاوية التي حتمل اخليار الصحيح.
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اسلوب تعلم يرجع للفيلسوف ( سقراط ) لتوجيه فكر
 املتعلمني وتشجيعهم وهو تطوير ألسلوب اإللقاء بإدخال 

   املناقشة يف صورة تساؤالت تثري الدافعية.

 إثارة تفكري ومشاركة املتعلمني وإتاحة فرصة األسئلة واملناقشة
 واحرتام آرائهم واقرتاحاهتم

  تساعد يف تنمية شخصية املتعلم معرفيًا و وجدانيًا و مهاريًا.

 تقوم هذه الطريقة عىل البحث ومجع املعلومات وحتليلها واملوازنة بينها ، ومناقشتها داخل
 الفصل ، بحيث يطلع كل متعلم عىل ما توصل اليه من مادة وبحث ، وبذلك يشرتك مجيع

املتعلمني يف إعداد الدرس عن طريق ثالث خطوات
( اإلعداد للمناقشة - السري يف املناقشة - تقويم املناقشة)

 من خالل الدرس يربز سؤال أو أسئلة حتتاج اىل بحث ودراسة فيوجه املعلم متعلميه
 للبحث عن اجابتها من املصادر املتاحة كاملكتبة أو اإلنرتنت ...إلخ

اسرتاتيجية المناقشة
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  X   O








�������������تدعى باللغة اإلنجليزية 
تلعب بالورقة والقلم يلعبها متعلامن.

 

لعبة حتتاج طالبني 
األول ���والثاين ���وباإلمكان استبدال الرمزين بكلمتني من الدرس .

يتم اللعب بملء أحد املربعات التي تتشكل من تقاطع خطني عموديني مع 
عموديني أفقيني .

الالعب الذي ينجح بتكوين ثالثة رموز متشاهبة عموديًا أو أفقيًا أو بشكل 
قطري يكون الفائز.    

املنافسة احلرة بني املتعلمني. 
التحدي.
الرتفيه .
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 حوض السمك
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 اسرتاتيجية قائمة عىل التعلم النشط القائم عىل التدريب اجلامعي، وذلك
 من خالل مالحظة املتعلم ومتابعة مناقشة موضوع ما بني أعضاء

 املجموعات التي يالحظها املتعلم ، ومدى تأثري ذلك عىل سلوكيات
ونواتج أعضاء املجموعات

تقوم هذه االسرتاتيجية عىل ترتيب أربعة أو مخسة مقاعد يف دائرة مغلقة متثل شكل 
حوض السمك، باقي املقاعد يتم ترتيبها عىل شكل دائرة خارج حوض السمك. 
أفراد  بقية  السمك، يف حني جيلس  املشاركني مللء حوض  اختيار بعض من  يتم 
املجموعة عىل املقاعد خارج حوض السمك. يناقش املشاركون يف الدائرة األوىل 
التي تسمى حوض السمك موضوعًا ما؛ يف حني جيلس املتعلمون املالحظون يف 
بصمت  مالحظاهتم  ويسجلون  يستمعون  السمك  حوض  خارج  الثانية  الدائرة 
دقيقة   15-10 وبعد  أماكنهم،  الدائرتني  أعضاء  يتبادل  دقيقة   15-10 وبعد 
أخرى يتجمع املتعلمون مجيعًا للمشاركة فيام قاموا بمالحظته ويناقشون املحتوى 

الذي ُقدم هلم يف النشاط .

 املنافسة احلرة بني املتعلمني
 التحدي
 الرتفيه
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اسرتاتيجية مسرح العرائس
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يقصد هبا استخدام الدمى والعرائس يف متثيليات هادفة توفر للمتعلمني 
خربات تعليمية ، وهي شكل ممتع من أشكال التسلية والرتويح يف التعليم .

1 - تعمل عىل جتسيد الشخصيات واألفكار بشكل ملموس ومسموع .
2 - يساعد عىل إدراك املتعلمني أن هلم دورًا يف تغيري واقعهم .

3 - يساعد املرسح عىل توصيل القيم واملبادئ االجيابية للمتعلمني .
4 - يعمل مرسح العرائس عىل إثارة التفكري والرغبة للبحث كاميقدم خربات 

        متنوعة للمتعلمني . 
1 ) حيدد اهلدف من املرسحية والوسائل املطلوب توصيلها . 

2) توزيع األدوار عىل املتعلمني ورشح شخصيات املرسحية .
3) حتديد مكان املرسحية وإعداده باإلمكانيات البسيطة املتاحة .
4 ) تدريب الطالب عىل تقمص دور الشخصية والتعبري عنها .

5 ) تدريب الطالب عىل الربط بني الصوت واحلركة ،ومراعاة النظام أثناء عرض املرسحية.
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البطاقات المروحية 
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هي اسرتاتيجية مناسبة ملتعلمي املرحلة االبتدائية و املتوسطة و تستخدم يف أي مادة تعتمد عىل 
تصميم بطاقات ووضعها بصورة مروحية.

تعتمد عىل تقييم مستوى فهم املتعلم للدرس وذلك بوضع جمموعة من األسئلة يف بطاقات يتم 
عرضها بشكل املروحة، فتعزز بذلك ثقة املتعلم بنفسه عندما يقرأ السؤال بصوت مرتفع 

وتساعده عىل اسرتجاع معلومات الدرس.

يصمم املعلم او املتعلمون بأنفسهم بطاقات حتتوي أسئلة وإجاباهتا حول الدرس وثم توضع يف منتصف الطاولة أو 
حيملها املتعلم األول بشكل مروحة. 

.يقسم املتعلمون  إىل جمموعات، بحيث حتتوي املجموعة الواحدة أربعة متعلمني أو أكثر 
. يسحب املتعلم الثاين بطاقة فيقرأ السؤال 

جييب املتعلم الثالث
.ثم يسحب املتعلم الرابع ...وهكذا 
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حل المشكالت








 خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكري العلمي حيث
 يتحدى املتعلمون املشكالت فيخططون ملعاجلتها وبحثها

 وجيمعون البيانات وينظمون ويستخلصون منها
 استنتاجاهتم اخلاصة

 - حتديد املشكلة.
-  مجع البيانات عن املشكلة.

 -  اقرتاح احللول.

- مناقشة احللول.
- االستنتاج.

- التوصل حلل املشكلة.

 تساهم يف حتويل طبيعة املشكلة من التعقيد إىل التبسيط، حتى
 يسهل تقبلها من قبل الطرف، أو األطراف الذين يعانون منها،
 فكلام تم تقسيم، أو تبسيط املشكلة ألقسام بسيطة، كلام صار
 الوصول إىل حلها سهًال، ويعتمد تطبيق هذه االسرتاتيجّية

عىل جمموعة من اخلطوات
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أعواد المثلجات  
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 تستخدم هذه االسرتاتيجية للمرحلة االبتدائية واملتوسطة، تشجع مجيع املتعلمني عىل االستامع الفعال
 واملشاركة الفعالة يف مناقشات الفصل .وطريقة أعواد املثلجات مناسبة بشكل خاص عندما تستخدم يف
األسئلة املفتوحة حيث يركز املتعلمون انتباههم ليشاركوا األفكار مع زمالئهم اآلخرين حول الدروس

(اكتب اسم كل متعلم عىل عود مثلجات ( آيس كريم  
.ضع األعواد يف علبة مقدمة الفصل

.اخربهم بالطريقة وكيف تتم 
وعند عقد مناقشة بني املتعلمني وتوجيه سؤال هلم اسحب عودًا بشكل عشوائي واطلب من املتعلم 

الذي يوجد اسمه أن جييب
يعود املعلم مرة أخرى للرشح أو الدرس بعد أن يرجع العود إىل العلبة مرة أخرى والسبب يف ذلك 

حتى يدرك املتعلمون أنه من املمكن أن يوجه هلم مرة أخرى
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اسرتاتيجية اقرأ - زاوج - شارك

 É¡Øjô©J

 É¡Øjô©J

 É¡≤«Ñ£J á≤jôW

 ُتعرف بمهارات التحدث والقراءة وروح العمل التعاوين بمشاركة
األفكار واملعلومات.

حتسني القراءة لدى املتعلمني
زرع الثقة يف نفوس املتعلمني

كرس حاجز اخلوف حيث يصبح املتعلم اجتامعي بمشاركته زمالءه يف 
الفصل.

يقسم املعلم املتعلمني ملجموعات صغرية  
يقرأ كل متعلم جزء حمددًا من حمتوى الدرس يف زمن حمدد .

يتشارك ويناقش املتعلم مع زميله أو زمالئه يف املجموعة ما قرأه .
خيتار املعلم متعلًام ليتحدث أمام مجيع املتعلمني بام تعلمه .



79

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

اسرتاتيجية االنفوجرافيك








هي عبارة عن رسومات ختطيطية تشري إىل العالقات بني املفاهيم ويمكن استخدامها 
كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إىل استخدامها كأساليب للتقويم . وهي بمثابة رسوم 

ختطيطية ( هرمية )  تعكس التنظيم املفاهيمي يف جمال معريف ما . 

 اختيار موضوع.
ترتيب وتنظيم قائمة باملفاهيم األكثر عمومية وشموًال واألكثر حتديدًا.

 تنظيم املفاهيم بشكل يربز العالقة بينها.
 ربط املفاهيم مع بعضها برسوم وخطوط توضح نوعية العالقة بينها

استخدام األلوان والصور قدر اإلمكان.
التقييم والتشجيع.

اسرتاتيجية تدريس فاعلة 
متثيل املعرفة عن طريق أشكال ختطيطية تربط املفاهيم بعضها ببعض بخطوط او 

اسهم يكتب عليها كلام تستخدم يف تقديم معلومات جديدة  .
 اكتشاف العالقات بني املفاهيم .

تلخيص املعلومات وتقويم الدرس . 
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التعلم  التعاوني








 اسرتاتيجية يعمل فيها املتعلمون عىل شكل جمموعات صغرية يف تفاعل
 إجيايب متبادل يشعر فيه كل فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين

بغيه حتقيق أهداف مشرتكة

- زيادة معدالت التحصيل وحتسني قدرات التفكري عند املتعلمني .
- نمو عالقات إجيابية بينهم مما حيسن اجتاهات املتعلمني نحو عملية التعلم 

      وزيادة ثقة املتعلمني بأنفسهم.
- تنمية روح التعاون والعمل اجلامعي بني املتعلمني .

يقسم الصف اىل جمموعات بحيث ال يقل عدد املجموعة عن 
متعلامن وال يزيد عن ستة متعلمني ، ويعني لكل جمموعة قائدا ، 

عىل أن يكون يف كل حصة قائد خمتلف . 
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العصف الذهين
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...وتطلق اإلبداعي  التفكري  يشجع  فهو  التقليدية  املحارضة  لتطوير  حديثة   طريقة 
الطاقات الكامنة عند املتعلمني يف جو من احلرية و األمان

يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار حيث يكون املتعلم يف قمة التفاعل يف املوقف التعليمي
 يعتمد هذا األسلوب عىل إطالق حرية التفكري وإرجاء التقييم والرتكيز عىل توليد أكرب قدر من األفكار وجواز

البناء عىل أفكار اآلخرين. مثل التمهيد للدرس داخل الفصل الدراسى

 يعرض املحارض املشكلة ، ويقوم املتعلمون بعرض أفكارهم ومقرتحاهتم املتعلقة بحل املشكلة،
 يقوم املعلم بجمع هذه املقرتحات ويناقشها مع املتعلمني، ثم يقوم املعلم بمساعدة املتعلمني بتحديد األنسب منها

 يقوم بطرح السؤال ويرتك املتعلمني يعصفو أفكارهم للوصول إىل املعلومة أو اإلجابة.
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الفصل المقلوب 







اسرتاتيجية تعتمد عىل التفاعل املبارش بني
 املتعلم واملعلم من جهة وبني املتعلمني من جهة أخرى. 

تعترب أسهل طريقة لتكنولوجيا التعليم دون املساس بمبادئ التعليم التقليدي
� يضمن االستغالل اجليد لوقت احلصة.

� يتيح للمتعلمني إعادة الدرس أكثر من مرة بناءًا عىل فروقاهتم الفردية.
� يستغل املعلم الفصل أكثر للتوجيه و التحفيز و املساعدة.

� يبني عالقات أقوى بني املتعلم و املعلم.
� يشجع عىل االستخدام األفضل للتقنية احلديثة يف جمال التعليم. 

التعلم املقلوب يف إطار الفصول املقلوبة ( املعكوسة )، هو نموذج تربوي هيدف إىل استخدام التقنيات احلديثة 
وشبكة اإلنرتنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غريمها من 

الوسائط، ليطلع عليها املتعلمون يف منازهلم أو يف أي مكان آخر باستعامل حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزهتم 
اللوحية قبل حضور الدرس. يف حني ُيخصص وقت احلصة للمناقشات واملرشوعات والتدريبات. ويعترب الفيديو 

عنرصًا أساسيًا يف هذا النمط من التعليم، حيث يقوم املعلم بإعداد مقطع فيديو مدته ما بني 5 إىل 10 دقائق و 
يشاركه مع املتعلمني يف أحد مواقع الـويب أو شبكات التواصل االجتامعي.



83

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

معرض التجوال 








اسرتاتيجية تقوم عىل التحليل والرتكيب والتقويم بحيث 
تشمل معظم أسئلة الدرس 

مشاركة مجيع الطالب 
غرس روح املنافسة 

إثراء يف األفكار . 

جيهز املعلم ( عددًا من األسئلة ) حسب املجموعات التعاونية يف الفصل .
تكلف كل جمموعة بنشاط .

يشارك املتعلمون يف كل جمموعة األفكار من خالل ( العصف الذهني الشفوي أو الكتايب ) 
تدون األفكار عىل ( ورقة كبرية ) تعلق عىل اجلدار بجوار املجموعة .

ترشح املجموعة ( حمارضًا) يرشح أعامل املجموعة، بعد اإلنتهاء تتحرك املجموعات 
بالدوران أو التجوال باملعرض مع بقاءكل حمارض بجوار أعامل جمموعته  .

يرشح املحارض األفكار للزوار والزوار يناقشونه ويتبادلون األفكار .
يتم التقييم والتشجيع .
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اسرتاتيجية  ارسم  أفكارك

 É¡Øjô©J

 :É¡JGõ«‡

 á≤jôW

 É¡≤«Ñ£J

اسرتاتيجية تعليمية ابتكرها كل من ( هارست) و ( شورت ) ، تأيت بعد قراءة املحتوى أو 
املحتوى العلمي. من خالل الرتكيز عىل األفكار الواردة فيه حيث يربط املتعلم األفكار 

الواردة يف الدرس من خالل الرسم.

املتعلمون البرصيون ( يمتلكون ذكاء برصيًا أو مكانيًا) يفضلون هذه االسرتاتيجية كثريًا لربط 
املعارف و العلوم و املفاهيم و األفكار ببعض . 

جيب أن يوضح املعلم أن اهلدف ليس القدرة الفنية عىل الرسم ،بل هو استيعاب املحتوى بشكل 
أكثر عمقًا و توليد األفكار بعد ذلك .

عىل املعلم أن يسال املتعلمني حول تفسرياهتم للصورة و ملاذا أنت رسمتها، و اهلدف من هذا 
الرسم؟ و ماذا يعني ؟ .

و يمكن أن يتشارك الطالب يف نقاش الرسومات .
 من املمكن استخدام هذه االسرتاتيجية كمقدمة للدرس ( هتيئة ) من خالل استخدامها 

اسرتجاع املفاهيم املتعّلمة سابقًا( التعّلم القبيل ) كتهيئة للدرس و ربطها بالدرس اجلديد.
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مثال تصميم وحدة التعلم

خطة منهج الصف اخلامس

نموذج حتضري

بطاقات األنشطة

ثانيا : الجانب الفني
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الوحدة 
التعليمية

 
الكفاية 
اخلاصة

 
حمتوى التعلم

 
األنشطة التعليمية

 
مصادر التعليم 

والتعلم 
 

ت التقييم
أدوا

 

العامل الرقمي
 

3.1
 3.2
 

ب
ت احلاسو

فيروسا
. 

ت
مشكال

 
إصابة 

س
ب بالفيرو

احلاسو
. 

س
انتقال الفيرو

  
ب

للحاسو
. 

ب  
حامية جهاز احلاسو

ت
من الفيروسا

. 
برنامج جدار احلامية

. 

ض املعلم 
يعر

صوراً 
ت بالعفن،  

ض األطعمة التي أصيب
لبع

ويطرح املشكلة
 :

ب التي تؤدي إىل 
ما هي األسبا

تعفن 
األطعمة؟ ومنها يصل املتعلم إىل أن األجهزة احلاسوبية 

ت وحتتاج إىل عالج
ب بفيروسا

تصا
. 

 

ش املعلم مع املتعلم 
يتناق

ت
املشكال

 
التي 

ب جهاز 
تصي

ف 
ب ويصن

احلاسو
ت 

مشكال
الكيان الامدي أو الربجمي

. 
 

ف اآلخر 
ت النص

ض بطاقا
عر

(
املجموعة األوىل

 :
صور 

املهن
- 

ب، خباز، 
ميكانيكي، طبي

نجار
...

- 
املجموعة 

الثانية
 :

ض، خبز، 
مري

س، سيارة
خزانة مالب

 )...
وجهاز 

ب وبرامج حامية
احلاسو

 .
ف املتعلم 

ومنها يتعر
طرق 

حامية 
اجلهاز

. 
 

يس 
ب املدر

من الكتا
، واالستعانة 

ث يذكر 
ت البح

بمحركا
ت

املتعلم أنواع الفيروسا
. 

يس
ب املدر

الكتا
السبورة البيضاء .
. 

أوراق العمل
. 

ت
التطبيقا

. 
الصور

. 

املالحظة
. 

التقييم الذايت
أوراق العمل .
. 

مناقشة
ب .

ألعا
مامرسة .
. 

العامل الرقمي
 

2.1
 1.3
 

ث
حمرك البح

ث املتقدم .
البح

. 
ث املتقدم عن طريق تقديم 

املعلم يقدم لعبة عن البح
ت 

جمموعة من األدوا
(

سيارة محراء 
– 

سيارة صفراء 
- 

قلم  
أمحر

- 
تفاحة محراء 

،خيار
 )...

ب من املتعلم فرز 
ويطل

ب النوع، اللون، احلجم
ت عىل حس

األدوا
...

 ،
ش 

ثم يناق
املعلم 

املتعلمين 
ث املتقدم باستخدام مواقع 

عن إمكانية البح
ث

البح
. 

 

ت 
عمل بطاقا

(
ت 

صو
– 

صور 
– 

ب 
كت

– 
أخبار 

– 
خرائط 

– 
فيديو

 )
وصندوق يحتوي عىل 

(
ب 

كت
ص

وأقرا
 

الفيديو 
ت 

ف وجمال
وصح

وخرائط
 )...

يفرز حمتوى الصندوق وفق 
ث 

ت يف حمرك البح
ف وجود هذه اخليارا

ت ويكتش
البطاقا

google
. 

يس
ب املدر

الكتا
السبورة البيضاء .
. 

أوراق العمل
كراسة رسم .
. 

ت
التطبيقا

. 
الصور

. 

املالحظة
. 

التقييم الذايت
أوراق العمل .
. 

مناقشة
ب .

ألعا
مامرسة .
ل  .

ص
س الف

خام
ف ال

ص
عليمية لل

دة ت
ح

م و
صمي

ل ت
مثا

ل
ي األو

س
درا

ال
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الوحدة 
التعليمية

 
الكفاية 
صة

اخلا
 

حمتوى التعلم
 

األنشطة التعليمية
 

صادر التعليم 
م

والتعلم 
 

ت التقييم
أدوا

 

العامل الرقمي
 

3.3 
4.2 

ت
صو

برنامج مسجل ال
. 

ت  
صوا

تسجيل األ
والتعامل معها

. 
وسائط التخزين يف جهاز 

ب
احلاسو

. 
ت وسائط 

ض حمتويا
عر

التخزين
. 

ب 
ت من الكتا

صو
املتعلم يالحظ تطور أجهزة تسجيل ال

يس
املدر

. 
 

ت، ويميز 
صو

ت ألجهزة تسجيل ال
ض املعلم بطاقا

يعر
املتعلم أي جهاز يستخدم

. 
 

يشارك جتربته باستخدام وسائط التخزين 
(

التخزين 
ص 

ضوئية، القر
ت الذاكرة، ذاكرة 

السحايب، بطاقا
ضوئية

ص ال
اخلارجي، األقرا

 )
ت  

ت والبيانا
حلفظ املعلوما
ت احلاجة

ت عليها والرجوع هلا وق
صوا

واأل
. 

 
ت املتعلم باستخدام األجهزة الرقمية املختلفة

صو
يسجل 

. 

يس
ب املدر

الكتا
ضاء .

السبورة البي
. 

أوراق العمل
كراسة رسم .
. 

ت
التطبيقا

. 
صور

ال
السامعة .

املكروفون .
. 

وسائط التخزين
. 

املالحظة
. 

التقييم الذايت
أوراق العمل .
. 

مناقشة
ب .

ألعا
مامرسة .
. 
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الوحدة التعليمية
 

الكفاية 
صة

الخا
 

محتوى التعلم
 

األنشطة التعليمية
 

صادر التعليم والتعلم 
م

 
أدوات التقييم

 

ت الرقمية
األدوا

 
1.2

 1.3
 

 

برنامج الرسام ثالثي 
األبعاد

. 
ش

أنواع الفر
. 

ت رسم ثنائية األبعاد
أدوا

. 

ض املعلم جمموعة من األشكال  
)يعر

ب 
مكع

– 
هرم 

– 
أسطوانة 

– 
كرة

.) 

املعلم 
صور 

ف ال
صني

ب من املتعلم ت
يطل

التي أمامه 
(

الزهرة 
– 

ت  
رشوبا

علبة امل
الغازية 

– 
كرة القدم 

– 
ت 

أهراما
صر

م
 )...

(
دائرة 

– 
مربع 

– 
ث 

مثل
– 

مستطيل
)..
إىل أشكال ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد 

. 

ف 
يستكش

ش باستخدام  
املتعلم أنواع الفر

جمموعة األقالم واأللوان التي أمامه وربطها 
ش املوجودة بالربنامج

بالفر
. 

يس
ب املدر

الكتا
ضاء .

السبورة البي
. 

أوراق العمل
كراسة رسم .
. 

األلوان
ت .
التطبيقا

. 
صور

ال
. 

 

املالحظة
. 

التقييم الذايت
أوراق العمل .
. 

مناقشة
ب .

ألعا
مامرسة .
. 

ت الرقمية
األدوا

 
2.3

 4.2
 

إ
دراج 

صورة
. 

التحديد السحري
. 

ص
كتابة ن

. 
 

ب 
صور، ويطل

ض املعلم جمموعة من ال
يعر

من املتعلم 
تكوين رسمة مجيلة باستخدامها

. 
 

ف عىل 
تقديم ألوان سحرية وورق والتعر

اسم األداء اجلديدة
. 

 
صل 

ت  
بين اسم األداة وشكل األدوا

ض التقديمية
باستخدام برنامج العرو

. 

يس
ب املدر

الكتا
ضاء .

السبورة البي
. 

أوراق العمل
كراسة رسم .
. 

األلوان السحرية
. 

ت
التطبيقا

. 
صور

ال
. 

املالحظة
. 

التقييم الذايت
أوراق العمل .
. 

مناقشة
ب .

ألعا
مامرسة .
. 

س  
خام

ف ال
ص

عليمية لل
دة ت

ح
م و

صمي
ل ت

مثا
ي

ي الثان
س

درا
ل ال

ص
ي الف

دائ
االبت
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الوحدة التعليمية
 

الكفاية 
اخلاصة

 
حمتوى التعلم

 
األنشطة التعليمية

 
مصادر التعليم والتعلم 

 
ت التقييم

أدوا
 

ت الرقمية
األدوا

 
 

2.1
 1.1
 

رسم األشكال ثالثية 
األبعاد

. 
التحكم يف االشكال ثالثية 

األبعاد
. 

إ
دراج 

ت 
الالصقا

و
التحكم 

.هبا
 

 

ض املعلم ملجسم املجموعة الشمسية، 
عر

واالستعانة باملتعلمين لعمل املجسم 
بورق 

القصدير والورق امللون، والتحكم بأحجام  
ت

ب وإضافة الالصقا
الكواك

. 

يس
ب املدر

الكتا
السبورة البيضاء .
. 

أوراق العمل
كراسة رسم .
. 

ت
التطبيقا

. 
الصور

. 
الورق امللون

ورق القصدير .
. 

املالحظة
. 

التقييم الذايت
أوراق العمل .
. 

مناقشة
ب .

ألعا
مامرسة .
. 
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اليوم
التاريخ

الفصل
احلصة

اسم الوحدة
الكفايات العامة

الكفايات اخلاصة
وحدة العامل الرقمي

* معاجلة املعلومات لتحسن احلياة والتعلم من 
 

    خال الوسائل الرقمية.
* ستخدام األجهزة الرقمية للتواصل وحل 
 

    املشكات يف احلياة اليومية.
* تصميم نامذج رقمية، ومنتجات حلياة أفضل.

 3.١ تصنيف معلومات التعلم الرقمية 
         بدقة

عنوان الدرس
 3.٢ استخدام األدوات الرقمية يف تبادل 

         املعلومات الرقمية بأمان
جهازي يف أمان

)الفريوسات(

استراتيجيات التعلم

التعلم بالصور
العصف الذهني

التعلم التعاوين
فكر -ناقش - دون

مصادر التعلم 
الكتاب املدريس

ض التقديمية
العرو

الصور

التكامل 
املواقف احلياتية

العلوم
يتمكن من محاية أجهزته الرقمية من الفريوسات عرب استخدام برامج احلامية املختلفة

س األول
ضير الدر

ح
نموذج ت
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أنشطة التعلم 

نتاجات التعلم
دور املعلم    

دور املتعلم 
التقويم

التاميز

يميز فريوس 
األجهزة 

الرقمية، وتأثريه 
عى طريقة عمل 
وكفاءة األجهزة

باستخدام اسرتاتيجية التعلم بالصور
باستخدام اسرتاتيجية العصف الذهني

ض املعلم صورًا لقطع من اخلبز عليها عفن ثم يسأل:
يعر

• ما الذي أصاب قطعة اخلبز؟
• ما سبب إصابة قطعة اخلبز بالعفن؟

• هل يمكن لإلنسان اإلصابة بالفريوسات؟
• هل تصيب الفريوسات األجهزة الرقمية برأيك؟

ض التقديمي فريوس احلاسوب وتأثريه عى عمل األجهزة الرقمية.
يبن املعلم من خال العر

* 
يناقش املتعلم يف 

األسئلة املطروحة 
ويتوصل اىل تأثري 

الفريوس عى 
األجهزة الرقمية 

ض 
بعد متابعة العر

التقديمي
املاحظة 
واملناقشة

نمط حركي
ري /

/ ب
سمعي

متييز طرق 
انتقال فريوس 
احلاسوب اىل 

األجهزة الرقمية

باستخدام اسرتاتيجية التعلم الذايت )التعاوين(
باستخدام اسرتاتيجية )فكر -ناقش - دون(

يقسم املتعلمن اىل جمموعات 
•فكر لوحدك يف طرق انتقال فريوس احلاسوب إىل األجهزة الرقمية.

•ناقش زميلك يف املجموعة طرق انتقال فريوس احلاسوب إىل األجهزة الرقمية.
•دون يف ورقة النشاط ثاث طرق يمكن لفريوس احلاسوب االنتقال هبا إىل األجهزة الرقمية.

ض الطرق املختلفة النتقال فريوس احلاسوب إىل األجهزة 
ثم يناقش املعلم إجابات املتعلمن ويعر

الرقمية.

* 
يفكر ثم يناقش 

زميله يف طرق انتقال 
الفريوس ،ثم يدون 

ما توصل اليه من 
خال ورقة النشاط، 
عى أن يقوم بمتابعة 

ض ليصحح 
العر

املعلومة أو يؤكد ما 
سجله.

مناقشة

ورقة النشاط

نمط حركي
/ سمعي
ري

/ ب
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أداة التقويم 

قوائم الشطب والرصد 
سلم التقدير 

سلم التقدير اللفظي
وصف سري العمل 

يص 
السجل القص

تصميم أداة التقويم

م
توصيف مستوى األداء

املعيار
ممتاز 

جيد جدا 
جيد 

مقبول 

4
3

٢
١

١
3.١ يصنف املعلومات الرقمية اىل 

أنواع وموضوعات ويستخدمها 
ض التعلم

ألغرا
٢

3.٢ ينقل املعلومات ويشاركها مع 
اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية

التأمل الذايت
الفصل 

حتليل التقويم
أشعر بالرضا عن

حتديات واجهتني
مقرتحات لتحسن أداء املعلم
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تحضير درس العرض المشوق – حلقة 1
 

 الكفايات اخلاصة الكفايات العامة اسم الوحدة احلصة الفصل التاريخ اليوم

 األدوات الرقمية    
معالجة املعلومات لتحسين الحياة  -

 والتعلم من خالل الوسائل الرقمية.
استخدام األجهزة الرقمية للتواصل  -

 في الحياة اليومية. املشكالتوحل 
ومنتجات ، تصميم نماذج رقمية -

 لحياة أفضل.

 املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية  1.2
 ذات الصلة بأنشطة الحياة االجتماعية   

    

 عنوان الدرس

 تبادل األخبار عن نماذج املعلومات   1.1
 الحياة والتعلممن أجل         

     

  1حلقة  – املشوقالعرض     

 

 اسرتاتيجيات التعلم

 دون  -ناقش  –فكر  التعلم التعاوني العصف الذهني التعلم بالصور 

   املحاولة والتجربة األسئلة السابرة

 

 مصادر التعلم

 سئلةاأل  العروض التقديمية الكتاب املدرس ي

   

 

 احلياتيةاملواقف  التكامل

 جميع املواد
إنشاء عروض تقديمية للمواد العلمية وتقديمها للمعلم بعد 

 حفظها على ذاكرة ضوئية
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 أنشطة الدرس

 التمايز التقويم دور املتعلم دور املعلم نتاجات التعلم

التعرف على برنامج 
البوربوينت وأهميته في 
حياتنا اليومية وذلك 

لعمل عروض مختلفة 
احتياجاته تناسب 

 وتسهل عليه التعلم

 من خالل استراتيجية العصف الذهني
ل املعلم ... طلب منك معلم العلوم عمل وقفة تحدث للفصل حول أيس

الحيوانات املفترسة، كيف ستقدم عرضك بشكل مشوق وجذاب 
 ومواكب للتكنلوجيا؟

يزيد املعلم من اختيارات املتعلمين من خالل عرض صور أليقونات برامج 
مختلفة يكون أحد هذه الصور لبرنامج العروض التقديمية الذي يقوم 

 .ف املتعلمين عليه من خالل عرض خطوات فتح البرنامجياملعلم بتعر 

يتفاعل مع املعلم ويناقش 
في برامج مختلفة من شأنها 
املساعدة في عمل عروض 

ساعده صور تتقديمية 
 .البرامج التي يعرضها املعلم

 املناقشة
 نمط

 بصري 
 فكري 

قوالب التعرف على 
املستخدمة التصميم 

 في برنامج العروض
 وكيفية التعامل معها
واستخدامها من أجل 

 الحياة والتعلم .

تقسيم املتعلمين في مجموعات تعاونية ثم باستخدام استراتيجية التعلم 
 دون (  –ناقش  –التعاوني ) فكر 

يعرض املعلم سؤااًل )هل يمكننا استخدام قوالب جاهزة لتصميم عرضنا 
 التقديمي ؟(

دقائق للمحاولة والتجربة . تشجيع املتعلمين  5إعطاء املجموعات فترة 
على محاولة استكشاف القوالب في برنامج العروض التقديمية ثم تعرض 

 املجموعات خطوات إنشاء قالب .
 

يستخدم القوالب في برنامج 
العروض التقديمية 

 تصميم العرض الخاص بهل

معتمد على 
 األداء

 طنم
 بصري 
 حركي
 سمعي

إدراج شريحة جديدة 
بتخطيط مناسب 
ومختلفة وكتابة 

 النصوص في الشريحة

 : ل املعلمأمن خالل استراتيجية األسئلة السابرة يس
استخدامها إلدراج شريحة  نأي أداة من أدوات الشريط الرئيس ي يمك

 جديدة؟
 ال ؟ و هناك العديد من التخطيطات املختلفة للشرائح؟ نعم أ

 لعرض ؟اأيك أي تخطيط يناسب كتابة عنوان بر 
لى العرض التقديمي هل يمكنك مساعدتي للتعرف إأحتاج إضافة صور 

لى النصوص في إتناسب عرض الصور إضافة التي على التخطيطات 
 العرض؟

األسئلة  يجيب عن
دراج إويستكشف خطوات 

شريحة جديدة بتخطيطات 
 تناسب محتوى الشريحة

معتمد على 
 األداء

 
 املالحظة

 نمط
 بصري 
 سمعي
 حركي

يستكشف أنواع 
التخطيطات والشرائح 

املختلفة وفيما 
 تستخدم

 يطبق اللعبة تطبيق نشاط استكشف من الكتاب املدرس ي 
معتمد على 

 األداء
 نمط بصري 

الشرائح بالطرق عرض 
املختلفة وحفظ 
 العرض التقديمي

من خالل العرض التقديمي يعرض املعلم الطرق املختلفة لعرض الشرائح 
دقائق للتعرف على  5واستخدام كل طريقة، ثم يترك للمتعلم فترة 

 . التخطيطات املختلفة واستخداماتها
 

يستكشف طرق العرض 
باستخدام املختلفة 

ذاتي استراتيجية التعلم ال
 ويحفظ العرض التقديمي . 

معتمد على 
 األداء

 نمط
 بصري 
 حركي
 سمعي

 يطبق ورقة العمل ( من الكتاب املدرس ي2( و )1حل ورقة العمل رقم ) التطبيق
معتمد على 

 األداء
نمط حركي 

 بصري 
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 أداة التقويم

 القصصيالسجل  وصف سري العمل سلم التقدير اللفظي سلم التقدير قوائم الشطب والرصد

 

 تصميم أداة التقويم

 م

 توصيف مستوى األداء
 

 املعيار

 مقبول جيد جيد جدا   ممتاز

4 3 2 1 

1 
يفرق بين األدوات التقليدية      1.2

 والرقمية في التفاعل االجتماعي .
    

2 

يستكشف آخر املستجدات      1.1
عن نماذج املعلومات لحياة أسهل 

 وتعلم نشط .
    

3      

4      

 

 التأمل الذاتي

 أداء املعلم لتحسنيمقرتحات  حتديات واجهتني اشعر بالرضا عن حتليل التقويم الفصل
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حتقــق املعيــــــــــــــــــــــــــــار
معظمــه

حتقق 
التغيريات املقرتحةمل يتحققجزئيًا

معايري املنهج والكفايات اخلاصة:
هل ختربك بام سيكون املتعلمون قادرين عى القيام به؟

هل هي مدرجة وفقًا لتطور التعلم؟
الوسائل التعليمية:

هل مجيع املواد التعليمية املطلوبة للدرس مذكورة؟
املعرفة السابقة:

هل حتدد اخلطة بشكل صحيح املعارف التي البد أن يكون املتعلمون ملمن لكي 
يتمكنوا من فهم املعارف واملفاهيم واملهارات اجلديدة؟

هل تشري اخلطة إىل العمل الذي سيقوم به املتعلمون من ذوي املستوى املتدين من 
املعارف السابقة؟

الصعوبات املتوقعة:
هل حتدد اخلطة األخطاء الشائعة األكثر احتاماًل التي قد يقع فيها املتعلمون أثناء 

التعلم؟
هل حتدد اخلطة كيف سيتم تقليل عدد مرات تكرار هذه األخطاء؟

التعليم والتعلم والتقويم:
هل توجد باخلطة أنشطة مناسبة للتعليم ، والتعلم ، والتقويم؟

هل تشري اخلطة إىل تنظيم عملية التدريس - جمموعات؟ كل الفصل؟
هل تشري إىل ما سيقوم به املعلم إذا كان املتعلمون ال حيققون الكفاية؟

التسجيل:
هل توفر اخلطة أي إشارة إىل الكيفية التي سيتم هبا تسجيل التحصيل العلمي 

للمتعلمن - درجات؟ تعليقات؟ أم يتم عرضها يف الفصل الدرايس؟
تقويم الدرس:

هل توفر اخلطة أي إشارة إىل الكيفية التي سيتم هبا تقويم الدرس - من جانب املعلم؟ 
من جانب املتعلمن؟ من جانب الزماء؟

هل توضح اخلطة األدوات التي سيتم استخدامها لتقويم الدرس - استبانه؟ سؤال 
املتعلمن؟ اختبار املتعلمن؟

معايير تقويم خطة الدرس
Lesson Plan Evaluation Criteria
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بطاقات األنشطة 
الفصل األول 
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بطاقة األنشطة:  جهازي في أمان)الفيروسات( 

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه:

يستكشف فريوس احلاسوب.
يتعرف عى مشكات إصابة احلاسوب بالفريوس وطرق انتقاهلا.

يصنف األجهزة املصابة بفريوس احلاسوب.
يشارك زماءه يف الصف بتبادل املعلومات عن طرق احلامية من فريوسات احلاسوب.

الكفايات

المعيار

عنوان 
الدرس

3.١ تصنيف معلومات التعلم الرقمية بدقة.
3.٢ استخدام األدوات الرقمية يف تبادل املعلومات الرقمية بأمان.

3.١ يصنف املعلومات الرقمية ألنواع وموضوعات ويستخدمها ألغراض التعلم.
3.٢ ينقل املعلومات ويشاركها مع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية.

جهازي في أمان ) الفيروسات (
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي حيــث يتطلــب مــن املتعلــم مشــاهدة 
وعــرض الصــور للوصــول إىل املعلومــات املطلوبــة منــه.  

مثال: عرض صور لبعض األطعمة التي حتتوي عى عفن، طرح بعض األسئلة عى املتعلمن:
- ما هو السبب تكون العفن؟  

- كيف يتم انتقاله؟  
- كيف نحافظ عى األطعمة؟  

ــكات،  ــل املش ــكار، وح ــادل األف ــات، وتب ــن املاحظ ــتخدامها يف تدوي ــم اس ــة يت ــة بياني ــا: تقني تعريفه
ــات،  ــزاء املعلوم ــكار أو أج ــن األف ــد م ــن العدي ــط ب ــح الرواب ــتخدم لتوضي ــات، وتس ــط املرشوع وختطي
بحيــث تتــم كتابــة كل فكــرة أو حقيقــة، ومــن ثــم ربطهــا باســتخدام اخلطــوط أو املنحنيــات مــع فكرهتــا 

ــة. ــية أو الثانوي الرئيس
مثــال: عــى املتعلــم عمــل خريطــة ذهنيــة توضــح املشــكات التــي تســببها الفريوســات، وكيفيــة انتقاهلــا، 

وكيــف نحمــي أجهزتنــا؟ وأنــواع الفريوســات.

اسرتاتيجية التعلم بالصور

اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية
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أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

أجهزة املخترب

أجهزة املدرسة الكتاب املدريس

بطاقات مصورة بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة ) أنا ماهر في البحث (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يستخدم أدوات البحث املتقدم للبحث عن معلومات )صور وأفام فيديو وأخبار وكتب(.

يقدم أمثلة عى استخدام حمرك البحث)أدوات البحث املتقدم( يف احلياة اليومية.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

٢.١ اكتشاف املعلومات يف البيئة الرقمية.
 ١.3  تبادل األفكار حول استخدام التكنولوجيا الرقمية عى نحو فعال يف احلياة 

           اإلجتامعية.
٢.١  يصوغ مجًا للبحث املتقدم، ويعثر عى املعلومات ذات الصلة من العامل الرقمي.
 ١.3  يقدم أفكارًا جديدة مع أمثلة حول استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية يف  احلياة 

           اليومية.

أنا ماهر في البحث
 ) البحث المتقدم وأدواته+ البحث الصوتي(
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم (.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي حيــث يتحــدى املتعلمــون مشــكات 
معينــة فيخططــون ملعاجلتــه، وبحثهــا وجيمعــون البيانــات وينظمون ويســتخلصون اســتنتاجاهتم.

مثــال: عــرض مشــكلة واجهــت املتعلــم وهــو البحــث واحلصــول عــى بيانــات ومعلومــات خاصــة عــن 
ــد مــن اســتخدام أدوات حمــرك  ــات، وحلــل هــذه املشــكلة الب ــادة االجتامعي ــت مل ــة الكوي ــر دول ــوم حتري ي

البحــث.
يصل املتعلم لتبويب البحث ويتعرف عليها.

اسرتاتيجية حل املشكالت

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

املالحظة الكتاب املدرسي

بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة ) األصوات في جهازي(

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يستخدم برنامج  مسجل الصوت يف انجاز مرشوعات تعليمية بسهولة.

يستخدم أجهزة التخزين املتنوعة يف ختزين البيانات بأمان.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس األصوات في جهازي ) تسجيل الصوت+ طرق التخزين(

 3.3 تبادل املشروعات )النصوص والصور والبيانات والفيديو( مع اآلخرين 
      بأمان.

4.2 استخدام الربامج بشكل مناسب لتنفيذ مشروعات تعليمية بسيطة.

 3.3 يشرح قواعد تبادل النصوص واجلداول والصور والبيانات والفيديو مع  
     اآلخرين بأمان، ومحاية البيانات.

4.2 حيلل وخيتار أفضل الربامج إلجناز مشروعاته بسهولة.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي حيــث يتحــدى املتعلمــون مشــكات 
معينــة فيخططــون ملعاجلتــه ، وبحثهــا وجيمعــون البيانــات وينظمــون ويســتخلصون اســتنتاجاهتم.

مثــال: يطلــب املعلــم مــن املتعلــم رســم برنامــج مســجل الصــوت، باســتخدام األلــوان مســتعينًا باألشــكال 
اهلندسية.  

تعريفها: يقسم الصف إىل جمموعات رباعية .
املعلم يعرض فيديو حيتوي عى مهارات فتح املستند والتعديل عليه ثم حفظه .

مثال:عمــل بطاقــات )البيضــة - يكــون النصــف العلــوي للبيضــة صــورة وســيط التخزيــن والنصــف 
ــيط(. ــم الوس ــفيل اس الس

اسرتاتيجية التعلم بالرسم

اسرتاتيجية التعلم التعاوني
) النصف اآلخر(

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

التقويم املعتمد عى 
األداء

التواصل الكتاب املدريس

أجهزة لوحية

أجهزة املخترب



107

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

بطاقة األنشطة )المخرج الصغير- حلقة 1 (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يعدد أمثلة الستخدامات برنامج املويف ميكر يف احلياة اليومية.
ينشئ مرشوعًا يف برنامج املويف امليكر لتصميم أفام )حيوي صورًا(.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

المخرج الصغير- حلقة 1 
) برنامج صانع األفالم -إضافة الصور وحفظ المشروع (

 ٢.٢ استخدام األجهزة الرقمية لتصميم املرشوعات يف املواد الدراسية األخرى 
          )اللغات،العلوم، الرياضيات، ... إلخ(.

٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.

 ٢.٢ يستخدم األدوات الرقمية ذات الصلة لتصميم مرشوعات ملختلف املجاالت  
          الدراسية بسهولة.

٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة - وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

ــق  ــي وتطل ــري اإلبداع ــجع التفك ــي تش ــة فه ــارضة التقليدي ــر املح ــة لتطوي ــة حديث ــي طريق ــا: ه تعريفه
الطاقــات الكامنــة عنــد املتعلمــن يف جــو مــن احلرية و األمــان حيث يقوم املحــارض بعرض املشــكلة،ويقوم 

املتعلمــون بعــرض أفكارهــم ومقرتحاهتــم املتعلقــة بحــل املشــكلة.
مثال: حل نشاط الكتاب املدريس صفحة 64.

ــا: يتعلــم املتعلمــون يف دروس اإلكتشــاف بعــض الطــرق واألنشــطة الروريــة للكشــف عــن  تعريفه
ــام  ــم للمه ــال تأديته ــن خ ــذات م ــق ال ــة وحتقي ــعور باملتع ــبهم الش ــا يكس ــهم ، مم ــدة بأنفس ــياء جدي أش

ــة . التعليمي
مثــال: عــرض جمموعــة مــن األســئلة وتبــادل النقــاش باملوضــوع وتدويــن املاحظــات برعــة عــى 

الســبورة أو لوحــة ورقيــة أو االســتعانة بجهــاز احلاســوب.
        * هل نستطيع مجع الصور والصوت والفيديو وعرضه بصورة مشوقة؟

        * ما هي ترمجة كلمة فيلم باإلنجليزي؟
        * ما هو اسم الربنامج الذي يساعدنا يف عمل الفيلم؟

اسرتاتيجية التعلم الذاتي

اسرتاتيجية العصف الذهني
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أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

تقومي القرناء الكتاب املدرسي

سلم التقدير اللفظي أجهزة لوحية

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة )المخرج الصغير- حلقة 2 (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يســتخدم برنامــج املــويف ميكــر لتصميــم أفــام حتوي)صــورًا وأفــام فيديو(ختــدم خمتلــف املجــاالت 
األخــرى. الدراســية 

يبحــث عــن املعلومــات ذات الصلــة للتعامــل مــع أفــام الفيديو)اختيــار مقطــع مــن الفيديو-تقســيم 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــية خمتلف ــواد دراس ــات مل ــم مرشوع ــو( لتصمي ــوت الفيدي ــتوى ص ــم بمس الفيديو-التحك

زمائــه .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

المخرج الصغير- حلقة2 ) إدراج الفيديو والتعامل معه(

 ٢.٢ استخدام األجهزة الرقمية لتصميم املرشوعات يف املواد الدراسية األخرى 
         )اللغات، العلوم، الرياضيات، ... إلخ(

4.١ اكتشاف أفكار املرشوعات ومشاركتها مع اآلخرين.

 ٢.٢ يستخدم األدوات الرقمية ذات الصلة لتصميم مرشوعات ملختلف املجاالت   
          الدراسية بسهولة.

 4.١ يبحث عن املعلومات ذات الصلة ويستخدم األجهزة الرقمية للعمل عى    
          تصميم أفكار مرشوعات ملواد دراسية أخرى بالتعاون مع زمائه.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: تســتخدم هــذه  االســرتاتيجية للمرحلــة االبتدائيــة حيــث تشــجع مجيــع املتعلمن عى االســتامع 
الفعــال واملشــاركة الفعالــة بمناقشــات الفصــل ،خاصــة عندما تســتخدم يف األســئلة املفتوحة واألنشــطة.

مثــال: يطــرح املتعلمــون عــى املعلــم جمموعــة مــن األســئلة، وعــى املعلــم اإلجابــة عــى هــذه األســئلة التــي 
تســاعد املتعلمــن للوصــول إىل عناويــن الــدرس الفرعيــة.

تعريــف املشــروع: هــو أي عمــل ميــداين يقــوم بــه الفــرد ويتســم بالناحيــة العلميــة وحتــت إرشاف املعلــم 
ويكــون هادفــًا وخيــدم املــادة العلميــة ، يف البيئــة االجتامعيــة.

مثــال: املشــكلة التــي تواجــه املتعلــم هــو قــص الفيديــو، يــدرج املتعلــم الفيديــو بمســاعدة املعلــم ويبــدأ 
ــو. بحــل املشــكلة باســتخدام أدوات التبويــب الــذي ظهــر بعــد إدراج الفيدي

ويصل املتعلم إىل إمكانية قص الفيديو بتحديد نقطة البداية ونقطة النهاية.

اسرتاتيجية حل املشكالت

اسرتاتيجية الكرسي الساخن

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املاحظة

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة )المخرج الصغير- حلقة 3 (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يصنــف امللفــات ) فيديــو - صــوت ( ويســتخدم الربنامــج يف تســجيل صــوت ،وإضافــة صــوت ،والتحكــم 
يف مســتوى اإلصــوات يف الفيلــم بــام يتناســب مــع أغــراض  التعلــم.

يعطي أمثلة عى استخدامات )الصوت يف الفيلم( عى جوده احلياة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

3.١ تصنيف معلومات التعلم الرقمية بدقة.
٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.

3.١ يصنف املعلومات الرقمية إىل أنواع وموضوعات ويستخدمها ألغراض التعلم.
٢.3 يعطي أمثلة عى تأثريات األدوات الرقمية عى جودة احلياة .

المخرج الصغير- حلقة3 )التعامل مع األصوات(
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفها: اسرتاتيجية تعتمد عى تقسيم املوضوع إىل موضوعات فرعية منفصلة.
مثال: 

فكــر: يفكــر املتعلــم... مــا هــي املشــكلة يف الفيلــم الــذي عــرض مــن املعلــم؟ وكيــف يصلــح هــذا اخللــل؟ ويصــل إىل أن 
الفيلــم ينقصــه صــوت.

زواج: يستعن املتعلم بزميله ويعرض األفكار واحللول التي توصل إليها: )تسجيل الرد، إضافة صوت موسيقى(.
شارك: يتكون فريق من املجموعتن ويتفق بعرض األفكار والسبب باختيارها .

اسرتاتيجية التعلم التعاوني 
) فكر ، زواج ، شارك(

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب



114

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

بطاقة األنشطة )المخرج الصغير- حلقة 4  (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يعرض أمثلة الستخدامات)العناوين(يف الفيلم للتعلم.
املشــاركة بأمثلــة الســتخدامات )التســمية التوضيحية-أســامء املرشفــن( يف األفــام ذات الصلــة بأنشــطة 

احليــاة االجتامعيــة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

المخرج الصغير-حلقة 4 
)إضافة عنوان+تسمية توضيحية+أسماء المشرفين (

4.3 اقناع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية للتعلم.
١.٢ املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية ذات الصلة بأنشطة احلياة االجتامعية.

4.3 يعرض أمثلة لألدوات الرقمية للتعلم.
١.٢ املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية ذات الصلة بأنشطة احلياة    االجتامعية.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: تبــدأ هــذه املرحلــة عندمــا يقــوم املعلــم بطــرح ســؤال عــى املتعلمــن ثــم يتناقــش املتعلمــون 
فيــام بينهــم  ثــم يتشــارك املتعلمــون األفــكار التــي توصلــوا إليهــا مــع زمائهــم يف الصــف. 

مثال: 
جيهز املتعلم أسئلة ختص تبويب الصفحة الرئيسية.

يقسم املعلم املتعلمن إىل جمموعات.

يطرح أسئلة خمتلفة عى كل جمموعة.
تدون إجابة األسئلة عى ورقة كبرية تعلق عى اجلدار بجوار املجموعة.

تعن كل جمموعة حمارضًا يعرض األفكار ويتبادل ويناقشها.

اسرتاتيجية معرض التجوال

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات
األداءالتقويم املعتمد عى  الكتاب املدريس

األقران فيديو تعليمي

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة )المخرج الصغير- حلقة 5  (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يقدم أفكارًا جديدًة حول استخدام احلركات-والتأثريات املرئية بفاعلية يف احلياة اليومية.
يستخدم الربنامج لتنفيذ مرشوعات تعليمية بسيطة حتتوي عى )حركات-تأثريات مرئية(.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس المخرج الصغير-حلقة 5 )الحركات - التأثيرات المرئية (

 ١.3 تبادل األفكار حول استخدام التكنولوجيا الرقمية عى نحو فعال يف احلياة 
          االجتامعية.

4.٢ استخدام الربامج بشكل مناسب لتنفيذ مرشوعات تعليمية بسيطة.

 ١.3 يقدم أفكارًا جديدة مع أمثلة حول استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية يف احلياة 
          اليومية.

4.٢ حيلل وخيتار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: تبــدأ هــذه املرحلــة عندمــا يطــرح املعلــم ســؤااًل عــى املتعلمــن، ثــم يتناقــش املتعلمــون فيــام 
ــي توصلــوا إليهــا مــع زمائهــم يف الصــف.  ــم يتشــارك املتعلمــون األفــكار الت بينهــم  ث

مثال: 
استخدام أعواد املثلجات للوصول إىل عنوان الدرس ) احلركات االنتقالية – التأثريات املرئية(.

اسرتاتيجية التعلم التعاوني
)أعواد املثلجات ( : 

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة )المخرج الصغير- حلقة 6  (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يستخدم الربنامج يف حفظ املرشوع بتنسيق فيلم ويتبادل املرشوعات مع اآلخرين.
يبحــث عــن كيفيــة اســتخدام أداة )فيلــم تلقائــي( ، لتصميــم مرشوعــات ختــدم املــواد الدراســية األخــرى 

بالتعــاون مــع زمائــه.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

المخرج الصغير-حلقة 6 
)الفيلم التلقائي وحفظ المشروع كفيلم(

3.٢ استخدام األدوات الرقمية يف تبادل املعلومات الرقمية بأمان.
4.١ اكتشاف أفكار املرشوعات ومشاركتها مع اآلخرين.

3.٢ ينقل املعلومات ويشاركها مع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية.
4.١  يبحث عن املعلومات ذات الصلة ويستخدم األجهزة الرقمية للعمل عى 

تصميم أفكار مرشوعات ملواد دراسية أخرى بالتعاون مع زمائه.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم( .

ــام  ــم يتناقــش املتعلمــون في ــة عندمــا يطــرح املعلــم ســؤااًل عــى املتعلمــن ث ــدأ هــذه املرحل ــا: تب تعريفه
ــا مــع زمائهــم يف الصــف.  ــوا إليه ــي توصل ــكار الت ــم  بعدهــا يتشــارك املتعلمــون األف بينه

مثال: 
حل ورقة العمل يف الكتاب املدريس صفحة ١١٩.

اسرتاتيجية التعلم باللعب( : 

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب



120

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

بطاقات األنشطة 
الفصل الثاني 
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بطاقة األنشطة: الرسام ثالثي األبعاد- لوحة 1

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يفــرق بــن الرســم بربنامــج الرســام و الرســم يدويــًا ويــدرك أمهيتــه يف  انتــاج لوحــات ورســومات  
االجتامعيــة. احليــاة  يف  واســتخدامها  

يقــدم أفــكارًا جديــدة مــع أمثلــة إلســتخدام أدوات الفــرش والرســم ثنائــي األبعــاد ،ويســتخدمها يف رســم 
لوحــات وحيفظهــا الســتخدامها يف احليــاة اليوميــة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

الرسام الثالثي األبعاد-لوحة 1
) الفرش – أشكال ثنائية األبعاد – حفظ اللوحة(

١.٢ املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية ذات الصلة بأنشطة احلياة االجتامعية.
١.3 تبادل األفكار حول استخدام التكنولوجيا الرقمية عى نحو فعال يف احلياة 

االجتامعية.

١.٢ يفرق بن األدوات التقليدية والرقمية يف التفاعل االجتامعي.
 ١.3 يقدم أفكارًا جديدة مع أمثلة حول استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية يف  احلياة 

          اليومية.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

اسرتاتيجية الكرسي الساخن : 

تعريفهــا: اســرتاتيجية ســهلة مشــوقة باإلمــكان اســتخدامها يف أي موضــوع . وتعتــرب مــن الطــرق الفعالة 
عندمــا يريــد املعلــم ترســيخ معلومــة معينة.

مثــال: يقســم املعلــم املتعلمــن اىل جمموعــات صغــرية مــن 5 اىل 6 متعلمــن ، ويطلــب مــن كل جمموعــة 
ــم اجلالــس عــى الكــريس للوصــول إىل اســم الربنامــج  ــة للمعل متطوعــًا واحــدًا لطــرح األســئلة املختلف

ــي األبعــاد(. ــد ) الرســام الثاث اجلدي

اسرتاتيجية التعلم الذاتي : 

تعريفهــا: أســلوب مــن أســاليب التعلــم النشــط تتيــح توظيــف مهــارات التعلــم بفعاليــة عاليــة ممــا يســهم 
يف تطويــر املتعلــم ســلوكيًا ومعرفيــًا، كــام يمكنــه اســتيعاب معطيــات العــر القــادم، وهــو نمــط مــن أنــامط 

التعلــم الــذي نعلــم فيــه املتعلــم كيــف يتعلــم مــا يريــد بنفســه.
مثــال: مقــرتح بعمــل جولــة داخــل الربنامــج الثاثــي األبعادللوصــول إىل مكونــات شاشــة الربنامــج ،  

كــام تعلــم ســابقًا  يف الربامــج األخــرى .
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أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: الرسام ثالثي األبعاد - لوحة 2

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــد الســحري ، وإدراج النصــوص  ــة الســتخدام أدوات إدراج الصــورة، والتحدي ــار اإلجيابي اســتيعاب اآلث
عــى جــودة حياتــه املهنيــة.

*استخدام برنامج الرسام بشكل مناسب لتنفيذ مرشوعات تعليمية بسيطة .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

الرسام ثالثي األبعاد - لوحة2) فتح اللوحة
- إدراج صورة– التحديد السحري– كتابة النص- الطباعة(

٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.
4.٢ استخدام الربامج بشكل مناسب لتنفيذ مرشوعات تعليمية بسيطة.

٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته  املهنية.
4.٢ حيلل وخيتار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

اسرتاتيجية حل املشكالت : 

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم فرصــة للتفكــري العلمــي حيــث يتحــدى املتعلمــون مشــكات 
معينــة فيخططــون ملعاجلتهــا ، وبحثهــا وجيمعــون حوهلــا البيانــات وينظمــون ويســتخلصون اســتنتاجاهتم.

ــد  ــي مشــكلة يف حتدي ــم أن أمجــع صــورًا حــول موضــوع معــن ، لكــن واجهتن ــي املعل ــال: طلــب من  مث
               جزء من الصورة.

ماهي أسهل طريقة لتحديد الصورة ؟

اسرتاتيجية أعواد املثلجات : 

تعريفهــا: تســتخدم هــذه االســرتاتيجية للمرحلــة االبتدائيــة وهــي تشــجع مجيــع املتعلمــن عــى االســتامع 
الفعــال واملشــاركة الفعالــة يف مناقشــات الفصــل.

طريقة تطبيقها: امجع عدة أسئلة حول أشكال وأنواع الفرش ، تكون اإلجابات بـ ) نعم - ال ( .
مثال : 

 استخدام أشكال الفرش بشكل عشوائي أمام املتعلمن ، وعرض األسئلة عليهم واإلجابة 
بـ ) نعم - ال ( .
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أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: الرسام ثالثي األبعاد - لوحة3

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يكتشف استخدامات النامذج ثاثية األبعاد حلياة أسهل وأمهيتها يف التعلم.

 يبحث عن املعلومات ذات الصلة بالنامذج ثاثية األبعاد)الاصقات(وكيفية استخدامها يف الربنامج.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

الرسام ثالثي األبعاد- لوحة 3
 ) األشكال ثالثية األبعاد(

٢.١ اكتشاف املعلومات يف البيئة الرقمية .
١.١ تبادل األخبار عن نامذج املعلومات من أجل احلياة والتعلم.

١.١ يستكشف آخر املستجدات عن نامذج املعلومات حلياة سهلة وتعلم نشط.
٢.١ يصوغ مجًا للبحث املتقدم، ويعثر عى املعلومات ذات الصلة من العامل الرقمي.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفها: هي طريقة توضيحية لعرض حقيقة عملية باستخدام وسائل مناسبة.

ــاز  ــق جه ــن طري ــاد ، ع ــة األبع ــكال ثاثي ــتخدام األش ــة باس ــم لوح ــارة رس ــم مله ــق املعل ــال: تطبي مث

ــم  ــم ، تســمى هــذه الطريقــة بالنمذجــة ألن املتعل احلاســوب وجهــاز العــرض العلــوي أمــام ناظــر املتعل
ــيل.   ــق العم ــرب التطبي ــا وجي ــاول حماكاهت ــه ،وحي ــد أن يتعلم ــو يري ــا ه ــامذج مل ــظ ن ياح

اسرتاتيجية  العروض العملية

طريقة تطبيقها: يقسم الصف اىل جمموعات رباعية.
املعلم يعرض خطوات رسم شكل ثالثي األبعاد .

- ثم يقدم املعلم لكل جمموعة مكعب األسئلة .
- املتعلم رقم واحد  يرمي املكعب .

- املتعلم رقم اثنان يقرأ السؤال .
- املتعلم رقم ثاثة جييب عن السؤال .

- املتعلم الرابع يصحح ويشجع .
- ثم تكرر اللعبة.

مالحظة: يطلب من كل متعلم كتابة سؤال عن كيفية تدوير الشكل ثاثي األبعاد.

اسرتاتيجية التعلم التعاوني
)اسرتاتيجية مكعب األسئلة(
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أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق - حلقة 1

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يدرك أمهية برنامج العروض التقديمية.
 يفــرق بــن اســتخدام  العــروض التقليديــة) الســبورة-املحارضة( واســتخدام برنامــج العــروض التقديميــة 

وأثــرة يف احليــاة االجتامعيــة.
يستكشف كيفية إنشاء عرض تقديمي بإضافة رشائح والكتابة عليها ثم عرضها وحفظها.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

العرض المشوق – حلقة 1 )تشغيل البرنامج – 
إضافة شرائح –إضافة نصوص- طرق العرض - الحفظ(:

١.٢املشاركة بأمثلة عن األدوات الرقمية ذات الصلة بأنشطة احلياة االجتامعية.
١.١تبادل األخبار عن نامذج املعلومات من أجل احلياة والتعلم.

١.٢ يفرق بن األدوات التقليدية والرقمية يف التفاعل االجتامعي.
١.١ يستكشف آخر املستجدات عن نامذج املعلومات حلياة سهلة وتعلم نشط.



131

دليل المعلم                                                                                                                                           الصف الخامس

األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

 تعريفهــا: األلعــاب التعليميــة هــي األلعــاب التــي صممــت لغــرض تعليم مــادة معينــة أو توســيع مفاهيم 
                    معينة أو تطويرها ملساعدة املتعلمن عى اكتساب مهارات معينة عن طريق اللعب.

مثال:
          حل ورقة العمل أنواع ختطيط الورق يف الكتاب املدريس.

اسرتاتيجية التعلم باللعب

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املاحظة

التقويم املعتمد عى 
األداء الكتاب املدريس

بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق - حلقة 2   

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يستخدم برنامج العروض التقديمية لتنفيذ مرشوعات تعليمية بسيطة حتتوي عى صور.

يكتشف كيفية إنشاء ألبوم صور رقمي باستخدام برنامج العروض التقديمية.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

العرض المشوق – حلقة 2 
)ادراج الصور – البوم الصور(:

4.٢ استخدام الربامج بشكل مناسب لتنفيذ مرشوعات تعليمية بسيطة.
٢.١  اكتشاف املعلومات يف البيئة الرقمية. 

4.٢ حيلل وخيتار أفضل الربامج إلنجاز مرشوعاته بسهولة.
٢.١ يصوغ ُجمًا للبحث املتقدم، ويعثر عى املعلومات ذات الصلة من العامل الرقمي.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

اسرتاتيجية حل املشكالت

 تعريفها: خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكري العلمي حيث يتحدى املتعلمون املشكات . 
          فيخططون ملعاجلتها وبحثها وجيمعون البيانات وينظمون ويستخلصون منها استنتاجاهتم اخلاصة.

 مثال: عرض مشكلة واجهت املتعلم كيفية تصميم الرشائح بصورة مشوقة، وحلل هذه املشكلة البد من 
           اكتشاف أداة )خيارات التصميم( من التبويبات التي أمامه.

يطلب املعلم من املتعلم اجللوس عى جهاز حلل هذه املشكلة.يصل املتعلم لتبويب البحث ويتعرف عليها.
 

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املاحظة
األداءالتقويم املعتمد عى  الكتاب املدريس

التواصل بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق - حلقة 3 

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يصنف أنواع الوسائط)الفيديو -الصوت(ويدرج ملفات الفيديو يف العرض التقديمي.

يعرض أمثلة الستخدامات أدوات التحكم بالفيديو عى زمائه يف الصف.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

العرض المشوق – حلقة 3
 )ادراج الفيديو والتعامل معه(:

3.١ تصنيف معلومات التعلم الرقمية بدقة.
4.3 إقناع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية  للتعلم.

3.١ يصنف املعلومات الرقمية إىل أنواع وموضوعات ويستخدمها ألغراض التعلم.
4.3 يعرض أمثلة لألدوات الرقمية للتعلم.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: تعــد مــن الطــرق املثــى لتعليــم املتعلمــن خاصــة األطفــال منهــم، كوهنــا تســاعد عــى جــذب 
انتباههــم وتكســبهم الكثــري مــن املعلومــات واحلقائــق بصــورة مشــوقة وجذابــة.

مثال:
يطلــب املعلــم مــن املتعلــم مجــع صــور عــن موضــوع حمــدد ،وعمــل قصــة عــى أن تكــون مــن صــورة أو 

صورتــن يف الرشحيــة الواحــدة. مــا هــي األداة التــي تســاعد يف إنجــاز هــذا العمــل؟ 
بالتعــاون مــع املعلــم يكتشــف أداة )ألبــوم صــور( ويــدرج الصــور ويضيــف التعليقــات اخلاصــة بالصــور. 

ويف النهايــة حيصــل عــى قصــة قصــرية.

اسرتاتيجية طريقة القصة

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املاحظة

التقويم املعتمد عى 
األداء الكتاب املدريس

سلم التقدير اللفظي بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق - حلقة 4

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

اســتخدام برنامــج العــروض التقديميــه يف تســجيل الصــوت وإدراجــه والتحكــم بــه يف العــرض التقديمــي 
لتصميــم مرشوعــات ملختلــف املجــاالت الدراســية بســهولة.

يستخدم مهارة ضغط امللفات ويستوعب اآلثار اإلجيابية للمهارة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

 ٢.٢ استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت والصورة ( 
          من العروض التقديمية و واألبحاث ،... إلخ .

٢.3  استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.

 ٢.٢ يستخدم األدوات الرقمية ذات الصلة لتصميم مرشوعات ملختلف املجاالت 
          الدراسية بسهولة. 

٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.

العرض المشوق – حلقة 4 
)إدراج الفيديو والتعامل معه(:
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: يقصــد بــه توليــد وإنتــاج أفــكار وآراء إبداعيــة مــن األفــراد واملجموعــات حلــل مشــكلة معينــة، 

بحيــث يتــم وضــع الذهــن يف حالــة مــن اإلثــارة واجلاهزيــة للتفكــري يف كل االجتاهــات لتوليــد أكــرب قــدر 
مــن األفــكار واآلراء اجليــدة واملفيــدة حــول املشــكلة أو املوضــوع املطــروح.

ــى  ــة ع ــات برع ــن املاحظ ــوع وتدوي ــاش باملوض ــادل النق ــئلة وتب ــن األس ــة م ــرض جمموع ــال: ع مث

ــوب. ــاز احلاس ــتعانة بجه ــة أو االس ــة ورقي ــبورة أو لوح الس
 * هل نستطيع إدراج فيديو؟ ومن أين يمكن أن يتم اإلدراج؟

* تستطيع إدراج فيديو عمل سابقا باستخدام برنامج صانع األفام.

اسرتاتيجية العصف الذهني

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

التقويم املعتمد عى 
األداء

املاحظة  الكتاب املدريس

فيديو تعليمي

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق - حلقة 5  

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يســتخدم برنامــج العــروض التقديميــه إلضافــة تأثــريات انتقاليــة للرشائــح يف العــرض لتصميــم مرشوعات 
ملختلــف املجاالت الدراســية .

استيعاب اآلثار اإلجيابية ملهارة احلركة املخصصة عى جودة العروض التقديمية.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

العرض المشوق – حلقة 5 
)التأثيرات اإلنتقالية – الحركة المخصصة(:

 ٢.٢ استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت والصورة ( 
          من العروض التقديمية  واألبحاث،... إلخ .

٢.3 استيعاب اآلثار اإلجيابية الستخدام األدوات الرقمية عى جودة حياته املهنية.

 ٢.٢  يستخدم األدوات الرقمية ذات الصلة لتصميم مرشوعات ملختلف املجاالت  
           الدراسية بسهولة.

٢.3 يعطي أمثلة عى تأثريات األدوات الرقمية عى جودة احلياة.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات، مقترحــة وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

اسرتاتيجية  التعلم التعاوني 
) أعواد املثلجات (

 تعريفهــا: تناســب هــذه االســرتاتيجية املرحلــة االبتدائيــة حيــث تشــجع مجيــع املتعلمــن عــى االســتامع 
                    الفعال واملشاركة الفعالة يف مناقشات الفصل، خاصة عندما تستخدم يف األسئلة املفتوحة.

مثال:
اســتخدام أعــواد املثلجــات بكتابــة أدوات برنامــج العــروض التقديميــة التــي تــم دراســتها ســابقًا وإضافــة 

األدوات اجلديــدة.

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

التقويم املعتمد عى 
األداء

سلم التقدير اللفظي الكتاب املدريس

فيديو تعليمي

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق -حلقة 6

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــواد   ــات مل ــم املرشوع ــاعدة يف تصمي ــراءات تس ــاء أزرار إج ــة إلنش ــروض التقديمي ــج الع ــتخدم برنام يس
ــه. ــع زمائ ــرى بالتعــاون م دراســية أخ

 )URL يعــرض أمثلــة ألنــواع اإلجــراءات )قائمــة املحتويات-ربــط برشحيــة حمددة-ربــط بملــف   
. التقديميــة  العــروض  يف  ويســتخدمها 

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس العرض المشوق – حلقة 6 )أزرار اإلجراءات(

 4.١  إعطاء أمثلة عى املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية 
           األخرى .

4.3  إقناع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية  للتعلم.

 4.١   يبحث عن املعلومات ذات الصلة ويستخدم األجهزة الرقمية للعمل عى 
            تصميم أفكار مرشوعات ملواد دراسية أخرى بالتعاون مع زمائه.

4.3 يعرض أمثلة لألدوات الرقمية للتعلم.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

اسرتاتيجية التعلم التعاوني
 )فكر ،زاوج ، شارك (

تعريفها: تعتمد هذه االسرتاتيجية عى:
فكر لوحدك أواًل:

يفكــر املتعلــم بصمــت ملــدة دقيقتــن ال يتحــدث فيهــا مــع زميلــه أو يســاعده أو يطلــب منــه املســاعدة أو 
يرفــع يــده.

فكر مع زميلك ثانيًا:
كل متعلــم يطــرح فكرتــه األفضــل لزميلــه وســبب اختيــاره هلــذه الفكــرة أو اإلجابــة ملــدة دقيقتــن لــكل 

منهــام ثــم يتفقــان عــى إجابــة واحــدة.
فكر مع جمموعتك ثالثًا:

كل جمموعــة ثنائيــة تشــارك فكرهتــا مــع املجموعــة الثنائيــة األخــرى ،موضحــن ســبب اختيارهــم هلــذه 
اإلجابــة )دقيقتــان لــكل جمموعــة ثنائيــة(.

شارك الصف رابعًا:
تشــارك املجموعــة عندمــا حيــن دورهــا ملــدة دقيقتــن حــول مشــاركتهم وأســباب اختيارهــم مــن خــال 

تعيــن متحــدث املجموعــة.

مثال:
فكر: يفكر املتعلم بالوظائف املتاحة لتبويب حركات وانتقاالت.
زواج: يستعن املتعلم بزميله ويعرض األفكار ووظيفة كل أداء.

شارك: يتكون فريق من املجموعتن ويتفق بعرض األفكار والسبب يف اختياراهتم.
تقسيم الفصل إىل جمموعة حركات وجمموعة انتقاالت والفرق بينهام .
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أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املاحظة
األداءالتقويم املعتمد عى  الكتاب املدريس

التواصل فيديو تعليمي

أجهزة املخترب
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بطاقة األنشطة: العرض المشوق -حلقة 7

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يستخدم برنامج العروض التقديمية يف تصدير امللفات بتنسيقات خمتلفة
)حزمة -PDF -AVI( وعرضها عى أجهزة أخرى.

نسخ امللف أو املجلد من حمرك أقراص إىل آخرلتبادل امللفات مع اآلخرين بأمان.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

العرض المشوق- حلقة 7
 )حفظ العرض التقديمي والتصدير( 

3.٢  استخدام األدوات الرقمية يف تبادل املعلومات الرقمية بأمان.
3.3  تبادل املرشوعات )النصوص والصور والبيانات والفيديو( مع اآلخرين بأمان.

3.٢ ينقل املعلومات ويشاركها مع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية. 
 3.3 يرشح قواعد تبادل النصوص واجلداول والصور والبيانات والفيديو مع  اآلخرين 

          بأمان، ومحاية البيانات.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه االســتراتيجيات مقترحــة، وميكــن للمعلــم اختيــار اســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل االســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

اسرتاتيجية  الكرسي الساخن

تعريفهــا: تقــوم فكــرة هــذه االســرتاتيجية عــى طــرح األســئلة مــن قبــل املتعلمــن عــى متعلــم أو معلــم 
بحيــث يكــون حمــور األســئلة موضوعــًا حمــددًا للمتعلمــن.

مثال:
ــه اجللــوس عــى الكــريس الســاخن ويطــرح جمموعــة مــن األســئلة عــى  ــار املعلــم متعلــاًم ويطلــب من خيت

ــر الفيديــو. املتعلــم للوصــول عــى طريقــة تصدي

أدوات
التقويم

مصادر
التعلم

املاحظة

التواصل الكتاب املدريس

التقويم املعتمد عى 
األداء بطاقات وصور

أجهزة املخترب
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المراجـــــــــع

www.moe.edu.kw موقع االلكرتوين لوزارة الرتبية – دولة الكويت -
 - املنهج الوطني الكويتي – املرحلة االبتدائية - املنهج الدرايس واملعايري ملادة تكنولوجيا 

     االتصاالت واملعلومات – دولة الكويت ٢٠١3 (.
- مقرر تصميم التدريس- أ.هيله عصام العطاس .

- أ.د نبيل جاد عزمي – جملة التعليم االلكرتوين – العدد احلادي عرش -١/٢٠١5/5 .
www.saudi-teachers.com  ملتقى املعلمن و املعلامت -   إسرتاتيجيات التدريس -

- متعة الرتبية  -أنشطة تربوية تفاعلية ماتعة  للمرحلة اإلبتدائية - دار النرش : مؤسسة قمم املعرفة.
- الوثيقة االساسية املعدلة للمرحلة االبتدائية  ٢٠١4م .

- الدليل اإلرشادي للمعلم حول تطبيق املنهج يف املرحلة اإلبتدائية.
- كتاب إسرتاتيجية يف التعلم النشط - املؤلف /أ. مايش الشمري


